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"Mu’xi ietu ia Luuanda mubita ima ikuata sonii…" 
[do quimbundo, na nossa terra de Luanda passam coisas que envergonham] 

 Luandino Vieira (2008, 1ª ed. 1964, p. 153) 

"[...] 

a esse que não é meu filho 
que não protejo, nem bendigo 

nem alimento e nem sequer respeito 
há que ensinar-lhe modos políticos 

democráticos, polidos 
rachem-lhe a cabeça 

com a ponta afiada do stick, 
afoguem-no num barril de petróleo 

 
[…] mas entre os golpes e os gritos 

entre a mordaça e o ensinamento 
entre a missa e o silêncio 

não me incomodem com os lamentos 
e as chatices 

eu moro no país do futuro 
dos novos prédios 

e da telecomunicação 

a mim não!, 
não me venham falar 

desses problemas falsos 
deturpados e exagerados 

desse povo cheio de gente 
como esse coitado 

sem nome 
sem brilho 

que só por ser do meu país 
pensa 

coitado!, 
que é também meu filho... 

[...]" 

Ondjaki (rede social, 30 Set. 2013) 
 

"[...] 

que vitórias e perdas nas aparentes vitórias (preciso de explorar-te nisso) 
ou seja, houve ganhos, mas não vitórias, será?  

o que provoca esses ganhos na perda da energia para lutar?  
quando volta a energia para novas reivindicações?  

como os ganhos são prisões? 

[...]" 

José Patrocínio (correio electrónico, 26/09/2013)  
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A pesquisa aborda a actual produção do espaço habitacional em Luanda, em cenário de paz, autocrático e 

neoliberal, tratando sobre o processo de produção desse espaço pela governação e pelos agentes sociais mais 

carenciados que resistem às intervenções públicas.  

Na senda do pensamento científico e estruturante de Henry Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells, Michel Foucault, 

Immanuel Wallerstein e Boaventura de Sousa Santos, a investigação visa identificar as motivações, instrumentos e 

impactes sócio-espaciais decorrentes destes dois modos diferenciados de produção do espaço habitacional. 

A contextualização histórica de Luanda e a reflexão sobre a actual promoção pública habitacional, incluindo 

instrumentos vigentes e dois exemplos paradigmáticos de promoção mercantilizável (cidade do Kilamba) e 

realojamento (conjunto habitacional do Panguila), iluminam os contornos da produção espacial do sector público. 

A reflexão sobre a resistência às políticas e práticas públicas habitacionais, através da análise de desalojamentos 

forçados (musseque Iraque-Bagdad), da resistência militante às mencionadas práticas (associação SOS Habitat) e 

de reassentamentos e/ou realojamentos em contextos temporais distintos (bairros Alto do Liro e 27 de Março, no 

Lobito), visa reconhecer a transformação do espaço habitacional pelos grupos de parcos recursos. 

A tese conclui que, quando os decisores políticos integram as mensagens da resistência, os impactes das práticas 

da governação habitacional e urbana contribuem para o "direito à cidade". 

Palavras-chave: Luanda, produção do espaço habitacional, governação, resistência, "direito à cidade". 
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The research approaches the current production of housing space in Luanda, in a scenario of peace, autocratic and 

neo-liberal, in regards to the process of that space production administrated by government and social agent entities, 

in need, that are resistant to public intervention. 

Following the scientific and structural thoughts of Henry Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells, Michel Foucault, 

Immanuel Wallerstein and Boaventura de Sousa Santos, the investigation seeks to identify the motivation, tools, and 

socio-spatial impacts within these two differentiated modes of the production of habitable space. 

The historical context of Luanda and its reflection on the actual promotion of public housing, including present-day 

tools and two paradigmatic examples of marketable promotion (city of Kilamba) and resettlement (re-housing project 

of Panguila), guide the contours of spatial production of the public sector. 

The reflection on the resistance to politics and public housing practices, through the analysis of forced evictions 

(musseque Iraq-Bagdad), of militant resistance to the mentioned practices (association SOS Habitat) and resettlement 

and/or reallocation in distinct temporal contexts (neighborhoods 27 de Março and Alto do Liro, Lobito), looks to 

recognize the transformation of the habitable space by groups with limited resources.  

The thesis concludes that, when the political decision-makers integrate the messages from the resistance, the impacts 

of the practices of housing and urban governance contribute to the "right to the city". 

Keywords:  Luanda, production of housing space, governance, resistance, "right to the city". 
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INTRODUÇÃO 

A actual cidade de Luanda está em contínua expansão, espelhando as desigualdades 

socioeconómicas e espaciais que marcaram a época colonial (1576-1975) e persistiram no 

período pós-colonial em contexto de guerra civil (1975-2002). Em 2010, dados oficiais 

projectavam que a capital angolana acolhia 4,772 milhões de habitantes (UN-Habitat e UNEP, 

2010) numa área de aproximadamente 350 km2 (Gameiro, 2010), residindo cerca de 80% da 

sua população em musseques, ou seja, em áreas periurbanas autoproduzidas (Decreto Presidencial 

nº 59/11, de 1 de Abril).  

Partindo do referido contexto, a nossa investigação recorreu ao tema da expansão e da 

consolidação da cidade de Luanda no novo milénio em contexto de paz, autocrático e neoliberal. 

O objecto de estudo compreende a produção do espaço habitacional, quer por imposição do 

Governo, ou dos privados com o incentivo público, quer por reacção e/ou resistência da 

população. 

Neste âmbito, através de um breve voo teórico pretendemos compreender, por um lado, em que 

medida a super-estrutura económica e política condiciona a produção do espaço social e, por 

outro, qual o papel dos movimentos sociais na oposição às práticas governamentais dominantes. 

Para este efeito, adoptámos, entre outras noções complementares, o conceito de 

governamentalidade, tal como advogado por Foucault (2008, leccionado em 1977/1978), 

entendido no modo como o Governo procura "produzir o cidadão" para que este melhor cumpra 

as suas políticas no campo urbano e habitacional, e também entendido nas correspondentes 

contra-condutas. Adoptámos igualmente a noção de produção do espaço, na linha de Lefebvre 

(2000a, 1ª ed. 1974), enquanto manifestação tangível das relações sociais estabelecidas, com 

características distintas consoante a sua natureza. 

Através desta investigação temos como objectivo identificar as estratégias e os instrumentos oficiais 

adoptados em Angola a partir do final da guerra civil (2002) para a resolução do problema 

habitacional e para a regularização sócio-espacial, assim como os impactes das suas políticas 

habitacionais e urbanas, sobretudo na capital angolana. Ao mesmo tempo, pretendemos perceber 

se têm configurado visões sobre a transformação do espaço urbano e habitacional, alternativas 

ao sistema dominante, de contornos emancipatórios e capazes de contribuir para uma 

aproximação ao direito à cidade, ou seja, recorrendo aos parâmetros de referência advogados 
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por Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) e retomados por Harvey (2008): (1) condições de habitabilidade, 

(2) benefícios da urbanização e (3) transformação da vida urbana. 

Esta abordagem permitiu-nos formular as questões relacionadas com o objecto de estudo – o 

espaço habitacional produto das políticas do Estado condicionadas pela força do capital e o 

espaço habitacional produto da reacção e/ou da resistência da sociedade civil. Tomámos como 

caso de estudo a cidade de Luanda no presente milénio e como caso de controlo a cidade do 

Lobito numa perspectiva histórica e por referência ao final do período colonial.  

As perguntas que nortearam a investigação são: (1) estará a produção política do espaço urbano 

e habitacional a aumentar a exclusão e a segregação sócio-espacial dos citadinos de Luanda? (2) 

estarão as resistências sociais anti-sistémicas que advogam as práticas quotidianas de produção 

do espaço habitacional a desafiar a hegemonia do sistema económico e político dominante? (3) 

estará esse sistema de governação urbano e habitacional a integrar as mensagens dessa 

resistência? e (4) existirá alguma relação de causa-efeito entre a resposta positiva às suas 

exigências e a melhoria da qualidade de vida urbana e a construção da plena cidadania em 

Luanda?  

Na sequência destas questões, formulámos a hipótese de que quando os decisores políticos 

rejeitam as práticas habitacionais quotidianas das populações de menores recursos, 

maioritariamente a residir em área periurbanas autoproduzidas (musseques), os resultados das 

suas intervenções adequam-se menos à vida urbana preconizada por esses grupos sociais; em 

contrapartida, quando os agentes da governação assimilam os inputs das suas práticas, reacções 

e/ou resistências, os impactes das intervenções públicas aproximam-se mais, mesmo que 

pontualmente, das dimensões qualitativas do mencionado direito à cidade (Lefebvre, 2009, 1ª 

ed.1968; Harvey, 2008). 

Metodologicamente, recorremos a uma abordagem qualitativa. Após uma revisão bibliográfica 

interdisciplinar sobre o conhecimento científico, buscámos informação empírica adicional no 

trabalho de campo em Luanda e no Lobito, quer através de observação directa, quer através da 

formulação de entrevistas semiestruturadas a alguns interlocutores privilegiados, nomeadamente 

membros do Governo angolano, membros e/ou activistas de organizações não-governamentais e 

representantes de grupos sociais mais carenciados. O trabalho de campo também visou recolher 

informação para a construção de um roteiro iconográfico constituído por fotografias e por mapas 

representativos dos actuais paradigmas dominantes de intervenção estatal: renovação urbana, 

expansão urbana mercantilizável, reassentamento e realojamento. O trabalho de campo visou 
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ainda a recolha de informação para mapear situações de demolições massivas, bem como de 

reacção e/ou resistência sócio-espacial em Luanda e no Lobito. 

Estruturámos a tese em duas partes, a primeira referente ao enquadramento geral e a segunda à 

problemática em estudo. A primeira parte está organizada em quatro capítulos que abrangem: o 

enquadramento teórico e metodológico (capítulo 1); a expansão e a consolidação de Luanda 

desde o fim dos anos 1940 até ao fim da guerra civil em 2002 (capítulo 2); a governação urbana 

e/ou habitacional no novo milénio e os seus instrumentos de acção (capítulo 3); e a relação 

estabelecida entre cidade e promoção habitacional no âmbito das actuais práticas de intervenção 

pública (capítulo 4). A segunda parte está estruturada em mais cinco capítulos. Os dois primeiros 

aprofundam a reflexão sobre o paradigma de expansão urbana mercantilizável, através do estudo 

da cidade do Kilamba (capítulo 5) e sobre o paradigma do realojamento, através da análise do 

conjunto habitacional do Panguila (capítulo 6), ambos localizados na periferia de Luanda. Os dois 

capítulos seguintes enquadram algumas reacções locais à produção habitacional e urbana estatal, 

ou dos privados com o seu incentivo, recorrendo a dois casos de estudo em Luanda, o bairro 

Iraque-Bagdad e a associação SOS Habitat – Acção Solidária (capítulo 7); e a dois casos de 

controlo no Lobito, o conjunto habitacional do Alto do Liro e o aglomerado habitacional 

autoproduzido 27 de Março (capítulo 8). Esta segunda parte termina com uma reflexão crítica 

(capítulo 9) que articula o enquadramento teórico e o enquadramento geral desenvolvidos na 

primeira parte com a problemática empírica, abordada nos capítulos sobre os casos de estudos e 

de controlo, e direcciona a tese para as conclusões finais. 
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1.1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Every form of matter has a history or, rather, it is its history. This proposition does not solve the problem of 
the knowledge of a given reality; on the contrary, it poses that problem. For, to read this history, to discover 
the laws of its structuring and transformation, one must break down, by theoretical analysis, what is given in 
a practical synthesis." (Castells, 1977, 1ª ed. 1972, p. 7) 
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Actualmente em Angola existe uma grande dinâmica na produção do espaço habitacional de 

natureza top-down promovida pelo Governo ou pelo sector privado, com o seu incentivo. Visando 

estimular a construção de uma cidade metrópole, com expressiva visibilidade mundial, os agentes 

da governação tendem a recorrer ao fabrico de arquitectura de autor, de origem urbana e 

aplicação universal. Por sua vez, os grupos sociais de menores recursos, concebem 

maioritariamente um outro, distintivo, espaço habitacional de origem bottom-up, produto de 

múltiplas condutas quotidianas. Sem recorrer à prática profissional da arquitectura, o espaço de 

origem popular gerado neste contexto existe por referência ao meio rural, de âmbito regional ou 

raiz local, mas também acolhe influência do território urbano e do espaço aí produzido pelo 

Governo ou pelos privados com o seu impulso (organograma 1). 

A transformação do espaço habitacional autoproduzido ocorre, por vezes, por reacção às 

políticas e intervenções do sistema dominante de governação e seus impactes. Os grupos sociais 

mais carenciados, excluídos do actual cenário da cidade metrópole em fabricação, e alguma 

sociedade civil organizada, principal porta-voz de manifestações de desagrado, defendem as 

práticas diárias de produção bottom-up, resistindo às crescentes intervenções de demolição do seu 

espaço, promovidas ou estimuladas pelo Estado.  

Neste cenário, as suas reivindicações podem ser incorporadas e materializadas pelas actuais 

políticas e intervenções urbanas da governação. Assim sendo, será que na capital angolana a 

referida absorção está a aproximar os impactes das acções do Estado e do sector privado da 

melhoria da qualidade de vida urbana? Seguindo esta linha de reflexão, será que essa 

incorporação está a começar a contribuir, ainda que ligeiramente, para o desenvolvimento da 

plena cidadania em Angola (organograma 1)? Pretendemos aclarar e responder a estas questões, 

entre as outras identificadas no âmbito da presente investigação (ver introdução). 

O objecto de estudo e as questões que identificámos para esta pesquisa surgiram na sequência 

de uma profunda reflexão teórica inicial. Por um lado, o tema da expansão e consolidação de 

Luanda no actual milénio, em contexto de paz, neoliberal e autocrático, apontou para a existência 

de dois modelos distintos de produção do espaço urbano e habitacional. Por outro lado, a 

convivência na polaridade encaminhou a investigação para a relação estabelecida entre os 

múltiplos agentes que produzem o espaço e para os impactes sócio-espaciais decorrentes desta 

complexa sinergia. Neste cenário, o quadro teórico adiante formulado contribuiu para conduzir a 

pesquisa empírica e a interpretação das práticas observadas.  
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Organograma 1: O processo de transformação do espaço habitacional e o direito à cidade. 

Fonte: Produzido pela Autora (2014). 
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Visando desconstruir o processo dialéctico da produção e da transformação do espaço 

habitacional, com enfoque em Luanda, identificámos seis autores estruturantes do pensamento 

científico com contribuições teóricas relevantes para a análise do tema e do objecto de estudo, 

com enfoque na referida problemática: Henri Lefebvre (1978, 1ª ed. 1970; 2000a, 1ªed. 1974; 

2000b, 1ª ed. 1972; 2003, 1ªed. 1970; 2009, 1ª ed.1968), Manuel Castells (1977, 1ª ed. 

1972; 1983), Michel Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78; 2010, 

leccionado em 1978/79), David Harvey (1993; 1995; 2000, 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 

2007; 2008; 2011, 1ª ed. 2010; 2012), Immanuel Wallerstein (1984; 1990; 1 Fev. 2001; 

2004; 2006; 2011; 2012) e Boaventura de Sousa Santos (2003a; 2003b; 2005; 2006). 

Para potenciar o caracter heurístico desta investigação, elaborámos a reflexão teórica em torno 

de sete conceitos estruturantes: (i) sistema-mundo capitalista; (ii) governamentalidade; (iii) ideologia 

urbana; (iv) produção capitalista do espaço; (v) produção do espaço pelos agentes sociais; (vi) 

direito à cidade; e (vii) resistência. Efectuámos as considerações a partir da leitura dos autores 

seleccionados. Cruzámos ainda os seus entendimentos com ideias de outros pensadores 

comprometidos com as disciplinas da arquitectura e do urbanismo. As suas abordagens são, quer 

de continuidade, quer contrárias. Pontualmente também referenciámos outras áreas 

complementares, com influência directa ou indirecta na produção e/ou na transformação do 

território. 

Agrupámos os sete conceitos teóricos atrás mencionados em dois grandes tópicos polarizados – 

produção do espaço top-down e bottom-up. O primeiro esclarece como os factores económicos e 

políticos condicionam, quer a construção de uma nova sociedade urbana, globalmente e/ou 

localmente idealizada, quer a produção do espaço incluindo o habitacional, pois através da 

instrumentalização do urbanismo produzem geografias verdadeiramente desiguais. O segundo 

tópico reconhece que a sociedade urbana e os agentes sociais, modelados pelos mencionados 

factores, assumem um papel preponderante na produção e transformação do seu espaço. 

Paralelamente, o segundo tópico adopta a noção de direito à cidade, como preconizado por 

Lefebvre (2009, 1ª ed.1968), recentemente retomado por Harvey (2008), enquanto referencial 

prepositivo para o desenvolvimento do território e sociedade urbana. Remata identificando 

também como os crescentes movimentos sociais, na argumentação da produção quotidiana do 

espaço, configuram um formato extremo de resistência e de combate limite ao sistema de 

governação vigente. 
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A visão crítica adoptada nesta investigação, não pretende reduzir a infinita complexidade e 

multiplicidade dos fenómenos – económicos, políticos, sociais e espaciais – ocorridos em Angola, 

sobretudo em Luanda na contemporaneidade, a um entendimento dualista da sua realidade: o 

tudo ou nada da existência. Pelo contrário, durante a reflexão admitimos diferentes níveis de 

pensamento associados a uma imensurável diversidade de situações. Não obstante, ao clarificar 

motivações contrárias, visamos contrapor a estrutura dominante do pensamento neoliberal, 

tendencialmente centrista.  

Ressalvamos, no entanto, algumas limitações de natureza teórica para a plena compreensão do 

tema da produção do espaço urbano e habitacional, realçando que o conhecimento geral sobre 

a complexidade das cidades, principalmente no que diz respeito à forma como se desenvolvem, 

é sempre muito limitado.  

Para entender os referidos processos de natureza top-down, a par dos processos de natureza 

bottom-up, utilizámos como referência autores que disponibilizam instrumentos para as duas 

leituras, cientes no entanto que, como identifica Huchzermeyer (2004), a grelha de análise 

marxista tende a não considerar a produção do espaço urbano e habitacional por grupos sociais 

de menores recursos enquanto manifestação da uma exploração pela classe capitalista. Esta 

situação ocorre porque, na maioria das situações, os autores estão fundamentalmente 

preocupados com as contradições do modo de produção capitalista e com as dimensões 

sociopolíticas dos processos, em detrimento das dimensões físicas que lhe estão associadas. Por 

outro lado, como refere a mesma autora, a linha ideológica neoliberal dominante perpetua as 

referidas relações de exploração e estimula a produção de novos assentamentos precários 

principalmente em áreas periféricas. 

A produção espacial top-down  

A contextualização de Angola à escala mundial através da adopção de um olhar crítico e macro, 

na linha de Immanuel Wallerstein e incorporando a visão estruturalista-marxista de Michel Foucault 

e de Manuel Castells (década de 1970), bem como a perspectiva marxista de David Harvey, 

encaminhou a nossa reflexão para o grande domínio que a economia exerce sobre as políticas 

do Estado e as suas ideologias urbanas, fenómeno crescente desde meados do século passado 

até à actualidade. Por outro lado, contribuiu para enquadrar o seu inverso, ou seja, o domínio da 

política sobre a economia, de que é exemplo expressivo o breve período socialista (1975-

1985/90). Por sua vez, a visão marxista mais interaccionista de Henry Lefebvre contribuiu para 
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reconhecer a disciplina do urbanismo como instrumento político privilegiado dos diversos sistemas 

da governação para a produção do espaço top-down, incluindo o habitacional, seja de raiz 

colonial, socialista ou neoliberal, maioritariamente conducente a geografias profundamente 

díspares.  

De acordo com este enquadramento, no presente subcapítulo enquadrámos, em primeiro lugar, a 

noção de sistema-mundo capitalista como preconizado por Immanuel Wallerstein (1984; 1990; 1 

Fev. 2001; 2004; 2006; 2011; 2012) articulado com a ideia de governamentalidade como 

advogada por Michel Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78; 

2010, leccionado em 1978/79). De seguida, abordámos a noção de ideologia urbana na linha 

de Manuel Castells (1977, 1ª ed. 1972) cruzada com a de produção capitalista do espaço, na 

linha de autores como Henry Lefebvre (1978, 1ª ed. 1970; 2000b, 1ª ed. 1972; 2003, 1ªed. 

1970; 2009, 1ª ed.1968) e David Harvey (2000, 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 2011, 1ª 

ed. 2010).   

Sistema-mundo capitalista 

As últimas décadas da colonização portuguesa (1945-1975) coincidiram com o período 

hegemónico dos Estados Unidos da América (EUA) e com o maior movimento cíclico de expansão 

económica, assente na produção, da história do capitalismo (onda Kondratief, fase A1). A partir 

dos anos 1960, o economista Milton Friedman (1982, 1ª ed. 1962), robusto apologista do espírito 

laissez faire, na senda ideológica de Adam Smith2, impulsionou o liberalismo como ciência 

económica, ao advogar o mercado livre e, consequentemente, o aumento da moeda em 

circulação, como suporte da democracia política. Na mesma década, atendendo ao contexto 

internacional, a conjuntura económica dominante favoreceu a produção e transformação do 

espaço urbanizado em Angola, mais expressivamente em Luanda, alvo de operações de 

renovação e de expansão urbana, impulsionadas pelo sector privado. As intervenções foram 

incentivadas por um Governo colonial controlado pela metrópole, profundamente excludente e 

apontavam para o benefício da população branca.  

                                                             
1 Os ciclos de Kondratief representam as grandes flutuações da economia capitalista e apresentam uma 
duração de aproximadamente 50 anos. A fase A representa o ciclo ascendente e a fase B representa o ciclo 
descendente (Wallerstein, 2006). 
2 O economista defendia que o interesse pessoal dos sujeitos contribuía para promover o crescimento 
económico e a inovação tecnológica. A sua obra mais famosa, designada por "A riqueza das nações", foi 
publicada em 1776. 
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Os primeiros dez anos de independência de Angola (1975-1985) coincidiram com o fim da 

disputa estratégica protagonizada pelos EUA e pela União Soviética (Guerra Fria, 1945-1991) 

sincrónica com o segundo choque do petróleo comandado pelo mundo islâmico (1979) e com o 

sequente declínio económico produtivo internacional (onda Kondratief, fase B). Condicionado por 

este contexto global, o combate ideológico perfilhado pelos movimentos armados à escala 

nacional, a par dos constrangimentos económicos sofridos, contribuíram para restringir a actuação 

do Governo angolano independente, de inspiração socialista, e consequentemente condicionaram 

a construção de uma sociedade urbana mais justa e integradora, como era o objectivo 

proclamado.  

Mais recentemente, após a simbólica queda do Muro de Berlim (1989), a liberalização económica 

estimulada na década de 1990, na mencionada linha ideológica de Smith e Friedman, 

correspondeu ao início da financeirização da economia à escala mundial3, à desregulação dos 

mercados internacionais e à pressão exercida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) junto dos 

países ditos em desenvolvimento. Por outro lado, no cenário angolano, correspondeu ao início da 

generalização da construção direccionada para grupos sociais de maior rendimento, em 

detrimento da produção urbana e habitacional para as populações mais desfavorecidas. 

A análise geopolítica de Angola em três momentos distintos, como aprofundada no segundo 

capítulo, orientou a nossa pesquisa para o actual milénio, onde a reconstrução nacional do pós-

guerra (2002-), mais expressiva no fim da sua primeira década, decorre no âmbito da crise 

estrutural do sistema global neoliberal. De acordo com Schumpeter (1939; 1942), esta 

perturbação encontra-se intimamente relacionada com a natureza cíclica do capitalismo (seja onda 

longa Kondratief ou onda curta Juglar4) e decorre das lutas concorrenciais pelo protagonismo 

económico, infligidas em nome de uma alegada inovação, visando contrariar o envelhecimento 

do sistema de produção. Neste âmbito, no que se refere à actual produção urbana e habitacional 

em Angola, a circulação financeira também aponta para a procura de novas formas de lucro e de 

acumulação de capital. Para o efeito, o mercado tende a recorrer ao mote da modernização do 

território. 

O determinismo económico identificado para o contexto político angolano nas últimas seis 

décadas contribuiu para enquadrar a actual realidade deste país africano, subsariano, no âmbito 

                                                             
3 Inclusivamente, a banca passou a garantir liquidez fictícia através de sucessivos processos de alavancagem. 
4 Os ciclos de Juglar representam as flutuações curtas da economia capitalista e apresentam uma duração 
de cerca de sete a dez anos (Taylor, 1972, 1ª ed. 1951). 
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do sistema-mundo capitalista, tal como preconizado por Wallerstein (1984; 1990; 1 Fev. 2001; 

2004; 2006; 2011; 2012), no contexto das suas diversas reflexões sobre o tema. De acordo com 

a visão macro do autor, o mundo articula-se segundo um complexo sistema económico onde 

excesso de produção e de rentabilidade, ou seja, a referida acumulação de capital por agentes 

concorrenciais, se relacionam de forma inconstante. Por sua vez, a economia-mundo capitalista 

forma uma unidade geográfica polarizada – norte e sul – em constante desequilíbrio. Neste 

contexto, Angola é considerado um país periférico à escala mundial. Contudo, como relembra 

Pacheco (2010), a possibilidade de abastecer petróleo a diversas nações capitalistas, ocidentais 

e centrais, colocam o país numa posição, económica e política, verdadeiramente privilegiada à 

escala internacional. 

Wallerstein (1 Fev. 2001; 2011) reconhece ainda que o sistema-mundo se encontra no auge do 

neoliberalismo e correspondente propaganda sobre a globalização económica financeira. 

Actualmente os seus defensores projectam um novo sistema assente em mais hierarquia, 

exploração e polarização que no sistema capitalista vigente5. Segundo o autor, a vertente mais 

austera tende a apostar na anulação de uma crescente oposição ao referido sistema. A outra 

vertente defende a sua integração por via do assistencialismo ou da forja de falsos sinais de 

progresso. Em Angola, as duas abordagens têm sido, alternadamente, adoptadas pelo actual 

Governo dominante.  

Governamentalidade 

Em Angola, este posicionamento económico global e estratégico exerce um grande poder sobre 

as políticas de Estado. Para abordar o tema da governação neoliberal e autocrática que 

caracteriza o país em estudo na actualidade recorremos à abordagem de Foucault6 e às várias 

considerações por si formuladas em torno do complexo tema da governamentalidade (1991; 

1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78; 2010, leccionado em 1978/79). A escolha 

implicou aprofundar o regime de poder que rege os sujeitos em Angola, juntamente com a estrutura 

programática adoptada pelo Governo a montante e na origem das suas práticas. Segundo este 

autor, o Governo, enquanto entidade abstracta, configura um mecanismo específico de poder que 

                                                             
5 Wallerstein (1 Fev. 2001; 2011) designa este posicionamento ideológico de espírito de Davos referindo-se 
ao Fórum Económico Mundial que decorre anualmente na Suíça, um país do norte, considerado central à 
escala mundial, para discutir o estado do mundo. 
6 Considerando que, nos finais da década de 1970, o fenómeno da neoliberalização estava a assumir os 
primeiros contornos, o autor refere-se essencialmente ao contexto liberal. Como identificado, actualmente os 
seus pressupostos e impactes agudizam-se. 
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se constitui pelo domínio da transferência, alienação ou representação, da vontade individual ou 

colectiva, pelo próprio aparelho de Estado e pelas técnicas de governação que regem a 

sociedade. Foucault (apud Senellart, 2008, p.530) advoga que a arte de governar compreende 

a "racionalização da prática governamental no exercício da soberania política [ou seja, da 

actuação do Estado]". 

Actualmente em Angola, a racionalização da governação está intimamente associada à 

consolidação da componente económica no domínio político. Contudo, contrariando o profetismo 

ultraliberal do economista Milton Friedman (1982, 1ª ed. 1962), a propaganda do Governo 

aproxima-se mais do designado capitalismo monopolista de Estado, na linha ideológica de Keynes 

(1936): defende a afirmação do Estado como agente de controlo da economia que tem o grande 

objectivo da promoção de emprego e de bem-estar social. Reconhecendo esta realidade, e 

retomando as já mencionadas obras de Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado 

em 1977/78; 2010, leccionado em 1978/79), pretendemos perceber se o Governo direcciona 

o seu exercício político para a sociedade civil como forma de vigilância e controlo do nível de 

riqueza e também do comportamento dos indivíduos.    

O neoliberalismo, como arte dominante de governar, implica uma relação sincrónica entre forja e 

destruição da liberdade. Boaventura de Sousa Santos (1982, p.19) defende esta ideia afirmando 

que "a lógica […] é contraditória porque a relação de exploração [inerente ao sistema capitalista] 

tem lugar numa arena jurídico-política de igualdade e [de] liberdade". A alegada emancipação 

passou a ser fabricada pelo Governo, que todavia se opõe veemente à formulação ou 

consolidação de políticas e práticas alternativas. As questões assinaladas são particularmente 

relevantes para a análise do terceiro capítulo sobre governação urbana e habitacional em Luanda, 

no presente milénio, e também para o discorrer sobre os vários casos de estudos que ilustram a 

problemática. 

O enquadramento estratégico adoptado pelo Governo para a fabricação de uma nova cidade 

neoliberal – Luanda metropolitana –, é abordado no terceiro capítulo desta tese que analisa 

também se e/ou como a produção de instrumentos jurídicos ou programáticos de restrição 

territorial, realizados em nome de um alegado bem-estar comum, na mencionada linha ideológica 

de Keynes (1936), configura uma táctica com fins específicos: forjar uma sociedade urbana 

diferente da actual e harmonizada com as lógicas e as dinâmicas do sector privado. Aderente ou 

parceiro do Governo, o homo œconomicus apologista do referido laissez-faire, como perfilhado 

por Friedman (1982, 1ª ed. 1962), também alimenta o referido modelo de governação. Como 
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menciona posteriormente Castells (1977, 1ª ed. 1972), a estrutura do modelo de produção 

capitalista condiciona o comportamento dos indivíduos. A questão da regulamentação em Angola 

é analisada na linha de Foucault (2008, leccionado em 1977/78), enquanto condição de 

existência da urbanidade. Este conceito surge, neste âmbito, como novo factor de exclusão, 

contrariamente ao sentido que lhe tem sido atribuído por outros autores. Por exemplo, Raposo e 

Salvador (2007) avaliam o nível de urbanidade em áreas periurbanas, em Luanda e Maputo no 

virar do milénio, por referência à qualidade do urbano.  

Recentemente em Angola, as práticas quotidianas de produção do espaço urbano e habitacional, 

sobretudo as adoptadas pelos grupos sociais carenciados, passaram a ser consideradas ilegais. 

Como recapitula Boaventura de Sousa Santos (1982), o Estado (neo)liberal encontrou na 

legalidade formal uma grande aliada. A separação efectiva do domínio do direito do domínio 

político permitiu a formulação de uma estrutura-sombra exterior e hierarquicamente superior ao 

Governo, monopolista dos fundamentos desse mesmo direito, e que serve principalmente para os 

legitimar. É nesta óptica que interessa entender o recurso do poder público angolano a condutas 

coercivas ou punitivas para defender a sociedade urbana global que pretende forjar, bem como 

para reprimir as práticas por si consideradas como ilícitas, essencialmente relacionadas com a 

questão dos direitos urbanos, à habitação ou à propriedade. 

De acordo com Foucault (2008, leccionado em 1977/78; 2010, leccionado em 1978/79) ter a 

capacidade de manter a governação é muito diferente de possuir a mencionada arte de governar, 

ou seja, de racionalizar as práticas. É nesta óptica, que procuramos entender qual o objectivo do 

exercício do poder em Angola. Trata-se de proteger e fortalecer a soberania do Estado exercida 

quer sobre a sociedade urbana, quer sobre o território? Para entender os contornos do poder 

angolano, analisámos, no quarto capítulo e também nos casos de estudo, as acções do Governo 

por alusão às estratégias e políticas urbanas e habitacionais, e identificámos e avaliámos os 

impactes sócio-espaciais das intervenções.   

Sintetizando, a governamentalidade é, para Foucault (apud Senellart 2008, p. 531) "o regime de 

poder […] que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia 

política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança". Seguindo a perspectiva 

de Foucault (1991, leccionado em 1978/79; 2008, leccionado em 1977/78), o recurso a esta 

noção permitirá compreender no caso angolano as estratégias e técnicas com que o actual 
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Governo, autocrático e neoliberal, procura estandardizar o cidadão para que este melhor obedeça 

e cumpra as suas políticas, incluindo as urbanas e habitacionais.  

Ideologia urbana 

Para além de identificar o domínio que a economia internacional e nacional exerce sobre as 

políticas de Estado e, consequentemente, a pressão que esta super-estrutura inflige sobre a 

sociedade urbana, sua produção e transformação, pretendemos reconhecer as ideologias urbanas 

e/ou habitacionais por trás das prestações do Governo angolano. Para interpretar os vínculos 

existentes entre a produção e transformação da sociedade urbana capitalista, no actual contexto 

autocrático e neoliberal de Luanda, e suas especificidades espaciais, apoiámo-nos em conceitos 

estruturantes do pensamento de Castells (1977, 1ª ed. 1972).  

De acordo com as reflexões deste autor, a sociedade urbana, que decorre do processo de 

industrialização, como identificado por Lefebvre (2003, 1ª ed. 1970), caracteriza-se pelo sistema 

de valores, normas e relações sociais geradas e consolidadas no cenário urbano considerando, 

quer a sua especificidade histórica, quer as suas lógicas intrínsecas de organização e 

transformação. Por outro lado, a sua dimensão espacial representa os vários sistemas estruturantes 

que a constituem. Milton Santos (1993) também corrobora este conceito ao propor a interpretação 

do sistema-mundo neoliberal, como preconizado por Wallerstein (1984), através da análise do 

espaço geográfico produzido: o autor defende a leitura da produção racional do espaço e suas 

características específicas em função dos agentes hegemónicos, suas intenções, objectivos e 

capacidades de produção e/ou ordenamento espacial. 

No entanto, como reforça Castells (1977, 1ª ed. 1972), a análise das formas ou das 

especificidades espaciais, per se, não possibilita a plena interpretação da sociedade urbana e 

dos seus sistemas estruturantes. A situação ocorre, segundo o autor, porque a produção e a 

transformação do espaço, incluindo o habitacional, depende do complexo e, por vezes, 

contraditório conjunto de forças que condiciona o comportamento dos sujeitos. Também, porque 

as formas sociais abrangem dimensões espaciais e culturais diferenciadas, incluindo seus 

incontáveis e indecifráveis princípios e dinâmicas. Como identifica Brenner (2000), a essência 

deste último pensamento de Castells apoiava-se, à data, na redefinição de escala geográfica por 

relação à sua função social. Ainda que estruturalista, o pensamento apontado aproxima-se 

pontualmente do conceito interaccionista de produção espacial pelos agentes sociais, como 

advogado por Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974; 2009, 1ª ed.1968) (ver subponto seguinte sobre a 
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produção e transformação espacial bottom-up), todavia apenas no que se refere à introdução de 

alterações pontuais ao sistema, nunca ao nível da sua integral transformação. O autor também 

defende que a análise do espaço social não pode ter subjacente uma relação simplista entre os 

seus atributos e os da sociedade urbana, ou seja, entre as formas espaciais e as funções e actos 

da sociedade. Harvey (1993, 1ª ed. 1973) corrobora esta linha de pensamento, reforçando a 

importância e a complexidade dos processos.  

Neste contexto, Castells considera que a apologia de que a uma determinada sociedade urbana 

corresponde uma forma espacial específica, por exemplo através da globalização da imagem da 

cidade neoliberal, tende a disseminar a adopção de certas ideologias urbanas e gerado muitos 

equívocos na leitura e construção da sociedade urbana em geral: "now it is that fusion – confusion 

between the connotation of a certain ecological form and the assignment of a specific cultural 

content that is at the root of the whole problematic of urban culture" (Castells, 1977, 1ª ed. 1972, 

p. 81). Vulgarizado pela superestrutura económica-política que o incita, o mito da ideologia 

urbana é intencional: aponta para o culminar da evolução histórica da pós-modernidade e visa 

promover a ideia etnocêntrica de uma sociedade urbana mais justa e integradora. 

No âmbito da produção arquitectónica, durante as últimas décadas da colonização portuguesa a 

adaptação do Movimento Moderno a um contexto africano tropical, especificamente em Angola, 

na linha racionalista de Le Corbusier, lidou com a produção urbana e habitacional para massas, 

incluindo, muito pontualmente, os grupos sociais de menores recursos tendencialmente 

marginalizados pela governação dominante. Neste âmbito, as qualidades plásticas da 

arquitectura erudita direccionada para este público, sobressaíram condicionadas pelas limitações 

orçamentais e políticas, e pela limitação do léxico normalmente empregado pelo autor.  

Mais recentemente, depois do encerramento do período socialista – onde, contrariamente, as 

ideologias e as políticas de Estado inspiraram uma economia planificada –, a desregulação dos 

mercados motivou o início da construção da cidade global, intencionalmente direccionada para 

o aumento do consumo à escala internacional e para fortalecer e expandir o próprio sistema 

capitalista que a gerou. Contudo, como atestam Montaner e Muxí (2011), a cidade tardo-

racionalista reproduz as perturbações de um modelo urbano em falência, decursivo da Carta de 

Atenas (1933), marcado pelo funcionalismo e pela disseminação e dispersão das áreas urbanas 

edificadas. Como refere Maricato (2002), a matriz de planeamento urbano modernista, 

desmontada pelas propostas neoliberais, em países semiperiféricos, apenas foi implementada 
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numa parte da cidade, na urbanização considerada como sendo legal. Para Luanda, o processo 

implicou uma pós-modernização tardo-racionalista parcial e deveras excludente. 

As áreas de expansão urbana e habitacional, de natureza mercantilizável, que se difundem 

actualmente em Luanda, configuram um conjunto de fragmentos sem relação aparente entre si. A 

arquitectura convencionada, de raiz urbana e comercial, também tem responsabilidade na 

promoção dessa cidade genérica, utilizando a noção de Koolhaas (2010): concebida a um ritmo 

acelerado, em escritórios de arquitectos anónimos, a arquitectura epidémica, pós-modernista e 

alegadamente democrata, maioritariamente de origem asiática, resulta da aplicação sistemática 

de uma fórmula universal desprovida de princípios, sejam formais, de relação com a sua 

envolvente ou de articulação com as necessidades da sociedade.  

Lefebvre (2000b, 1ª ed. 1972) defende que a análise do espaço produzido pelo sistema político, 

juntamente com o estudo da política subjacente ao espaço urbano edificado pode revelar as 

tendências e os perigos da espacialização do capitalismo desregulado e sua proliferação. 

Seguindo essa linha, no que se refere ao cenário angolano, a análise dos paradigmas urbanos e 

habitacionais da capital (ver quarto capítulo) – de promoção de uma forma espacial específica 

concordante com a ideologia urbana capitalista –, desde que devidamente articulada com o 

reconhecimento do sistema de governação dominante pode contribuir para interpretar os impactes 

dos sistemas estruturantes da sociedade urbana. Trata-se, em última instância, de interpretar as 

relações estabelecidas entre a produção e transformação da sociedade urbana e as suas 

especificidades espaciais, tendo em conta as ideologias urbanas disseminadas pelo Estado, de 

acordo com a acepção que lhe deu Castells (1977, 1ª ed. 1972). 

Produção capitalista do espaço   

No âmbito da presente investigação, pretendemos também compreender as formas urbanas 

dominantes em Luanda, vista presentemente como uma cidade marcada pelo capitalismo 

monopolista do Estado, de configuração desenfreada e selvagem, como referido por Hodges 

(2002), em subversão da visão keynesiana (1936) de direccionar o controlo financeiro para 

finalidades sociais. Para este efeito, procurámos identificar se os universos disciplinares do 

urbanismo e da arquitectura têm sido politicamente instrumentalizados, no âmbito da produção 

urbana e habitacional, e quão desiguais são as geografias actualmente produzidas na capital 

angolana, consequência da ideologia neoliberal. 
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Na sua obra sobre a Revolução Urbana, Lefebvre (2003, 1ªed. 1970) reconhece que o urbanismo 

configura, simultaneamente, uma máscara e um instrumento do poder político, pois segue as suas 

lógicas próprias de representação do espaço, em detrimento das lógicas da sociedade para quem 

alega estar direccionado. De acordo com este autor, os espaços que o urbanismo promove são 

fundamentalmente de natureza política. Neste âmbito, o poder do Estado é exercido de duas 

formas distintas: como vontade, porque a natureza ideológica do espaço fundamenta a sua 

concepção política – é exemplo expressivo em Angola o breve período socialista (1975-1985/90) 

–, ou como representação, quando as estratégias espaciais acompanham as lógicas de classes – 

como durante as últimas décadas do período colonial português e, mais expressivamente, desde 

o início da liberalização dos mercados (1985/1990-) até à actualidade. Neste último cenário, 

segundo o autor, os políticos procuram controlar as práticas sociais através do sistema dominante 

e suas instituições, concepção igualmente sustentada por Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 

2008, leccionado em 1977/78; 2010, leccionado em 1978/79) e, posteriormente, retomada 

por Boaventura de Sousa Santos (1984). Desta forma, ao operar dentro da malha ideológica ou 

institucional que, segundo Lefebvre (2003, 1ªed. 1970), carece ser ultrapassada, os políticos 

impedem a formação de uma outra maior racionalidade, ou seja, a verdadeira democracia 

urbana.  

De acordo com esta perspectiva teórica e no âmbito de uma economia neoliberal, entendemos 

que o urbanismo e a arquitectura, enquanto disciplinas, tendem a favorecer a produção capitalista 

do espaço à escala local e global. O ordenamento do território vocacionado para a melhoria da 

qualidade de vida das populações e para a redução das desigualdades sócio-espaciais 

permanece condicionado, pela actual conjuntura económica e/ou política dominante (Borja, 

2011).  

Seguindo a mesma lógica, articulada com algumas reflexões de Harvey (2005a; 2005b; 2007), 

compreendemos que a produção do espaço se transformou num importante negócio do sistema 

capitalista da pós-modernidade. Já Lefebvre (2003, 1ªed. 1970), nos anos setenta, tinha 

identificado que novas formas de conquista espacial – compra e venda de terrenos, especulação 

imobiliária, etc… – apontavam para a reorganização do território, enquanto forma de concepção 

de valor acrescido, amplamente subordinada aos centros de poder. Brenner e Theodore (2002) 

sublinham a ideia de que a cidade não se configura como uma mera arena local onde a 

restruturação do neoliberalismo de desenrola. Para os autores, as cidades tornaram-se elementos 

centrais para a reprodução, metamorfose e reconstituição do sistema ideológico neoliberal desde 
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meados da década de 1980. A urbanização do neoliberalismo encontra-se, neste contexto, 

associada à diversidade de experiências políticas e económicas. Conjuntamente, a cidade 

configura uma incubadora de estratégias através das quais o neoliberalismo se mantém. 

Em Luanda, o sistema estrutural neoliberal também aponta para o lucro e posiciona-se 

sistematicamente na dianteira das novas formas e espaços de acumulação e sobreacumulação, 

quer através da renovação do centro urbanizado, quer por via da expansão geográfica das áreas 

urbanas. Para o efeito, socorre-se de uma grande multiplicidade de agentes privados que, em 

articulação com o Estado, participam nas tomadas de decisão. Marginalizando outros actores, 

representantes da sociedade civil que participam no cenário urbano, o Estado e o sector privado 

definem os modelos de intervenção urbana adoptando conceitos-vagos, palavras-contentor como 

identificado por Bourdin (2011). No entanto, como menciona o autor, esta indefinição de 

conceitos configura o ponto de contacto possível para o progressivo ajuste de intenções que são 

à partida contraditórias. 

A manutenção do sistema capitalista está associada à intensificação das necessidades sociais 

e/ou à amplificação dos desejos da sociedade civil, através da promoção habitacional pelo 

Estado ou pelo sector privado com o seu forte incentivo. Para se referir a este fenómeno, Souza 

(2011) utiliza a noção de city marketing deformado. Este conceito implica influenciar a opinião 

pública em geral através do fomento da imagem de uma cidade harmonizada com a visão dos 

grupos económico-políticos dominantes. Recorrendo a uma estratégia semelhante, a governação 

angolana procurou aproximar agentes com intenções incompatíveis, visando conseguir manusear 

a sociedade civil. Neste contexto, relativamente à actual produção do espaço urbano e 

habitacional em Luanda, acompanhámos as reflexões de Harvey (2005a; 2005b; 2007) 

procurando identificar se o capital acumulado recorre ao espaço material, geográfico, para o 

transformar à sua imagem, em concordância com as ideologias urbanas dominantes, como 

preconizado por Castells (1977, 1ª ed. 1972). 

Face às imposições estruturais económicas e políticas, o papel dos técnicos encontra-se muito 

limitado. Para Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) existem três tipos diferenciados de urbanistas e 

arquitectos: (1) os técnicos preocupados com questões formais e estéticas, de que foram modelo 

os correligionários do racionalismo funcionalista, intrínseco ao Movimento Moderno incluindo o 

tropical, como projecto ético e social na procura de condições mínimas e equitativas de 

habitabilidade; (2) os promotores imobiliários que projectam segundo as leis de mercado, como 

os arquitectos incógnitos identificados por Koolhaas (2010), projectistas da cidade genérica, ou 
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como apontam Montaner e Muxí (2011), os tardo-racionalistas coniventes com projectos 

financeiros e especulativos; e (3) os delegados do Estado, que Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) 

nomeou de tecnocratas racionalistas. Independentemente das suas competências ou áreas de 

conhecimento, estes urbanistas representantes do sector público tendem a menosprezar os 

processos e a promover espaços repressivos. Como menciona Souza (2011), as interpretações 

tecnocratas dos problemas e dos conflitos urbanos reduzem as questões do desenvolvimento da 

cidade a uma questão meramente técnica. No entanto, para o autor, esta imagem é simplista e 

deve ser articulada com a mencionada interpretação crítica da produção política do espaço social, 

como elaborado por Lefebvre (2003, 1ªed. 1970). 

Delimitado este enquadramento, identificar o papel, quer dos agentes da governação – seus 

actores políticos, aliados e clientes –, quer dos técnicos – urbanistas e arquitectos projectistas –, 

envolvidos na produção urbana e habitacional de Luanda tornou-se relevante para a nossa 

pesquisa pois ajuda a entender o seu nível de responsabilidade sobre os impactes da 

espacialização do capitalismo selvagem (Hodges, 2002), expresso na consolidação de 

paradigmas urbanos e habitacionais na capital angolana. Ao mesmo tempo, também pode 

contribuir para identificar e reconhecer a actuação de determinados funcionários do Estado que, 

contrariando as limitações impostas pelo sistema estrutural, os procuram reduzir.  

Da mesma forma, a noção de produção geográfica desigual, na concepção mais generalista de 

Harvey (2000; 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 2011, 1ª ed. 2010), contribui para orientar 

a análise dos modelos de actuação do Estado e/ou do sector privado com o estímulo do sector 

público. Segundo o autor, as geografias da acumulação desigual do capital dependem 

fundamentalmente das dinâmicas económicas globais e das políticas dos agentes locais que 

assumem um papel activo na transformação das cidades.  

Em Luanda, este fenómeno de produção do espaço desigual, em contexto global neoliberal, 

permanece associado à reprodução de uma estrutura urbana polarizada, legado de um sistema 

colonial excludente, onde musseques7 e cidade do asfalto8 se interpenetram (Raposo e Salvador, 

2007). Presentemente, nesta capital, a produção geográfica desigual é conduzida pelas 

intervenções de investidores privados, muitos dos quais estrangeiros, que intensificam a 

disseminação de alguns modelos urbanos tardo-racionalistas universais, através da proliferação 

                                                             
7 Em dialecto local quimbundo, a palavra musseque refere-se aos caminhos de terra vermelha que, durante 
a época colonial, envolviam os bairros construídos por e para africanos. 
8 A expressão refere-se ao centro urbano colonial e sua expansão. 
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de planos e de projectos, incentivando a acumulação por expropriação, um fenómeno 

aprofundadamente observado por Harvey (2005a; 2011, 1ª ed. 2010).  

O autor esclarece que esta forma de acumulação financeira, que desempenha uma função 

importante na manutenção e renovação do sistema capitalista dominante, consiste na supressão 

de direitos comuns ou de propriedade, no recurso ao poder para confisco de bens com expulsão 

forçada dos seus ocupantes, na mercantilização e na privatização de terras, entre outros meios 

legais ou ilegais. Posicionando-se na linha advogada por Foucault (2008, leccionado em 

1977/78), posteriormente retomada por Boaventura de Sousa Santos (1984), Harvey (2005b) 

também critica o monopólio da legalidade orientada pelo Estado neoliberal, denunciando a sua 

instrumentalização para a promoção de processos violentos.   

No contexto neoliberal, a liberdade pessoal e individual é definida e condicionada pela liberdade 

de mercado. Neste contexto, o Estado assume duas atitudes complementares: (1) defende as 

condições necessárias para a acumulação do capital em detrimento do bem-estar da população 

mais vulnerável e suas consequências sócio-territoriais, por vezes devastadoras; e (2) retira-se do 

campo social, tendendo a ser hostil a todas as formas de solidariedade que limitem essa 

acumulação de capital, reforçando a sua intervenção através de tácticas policiais e de 

regulamentação sustentadas por uma legislação coerciva, visando dispersar ou reprimir a 

oposição. Neste quadro, o policiamento e a vigilância tendem a acentuar-se, como já bem 

identificava Foucault nos anos setenta (1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78). 

Considerando este breve enquadramento, procurámos analisar a actual produção e/ou 

transformação do espaço capitalista na capital angolana, através do reconhecimento da 

politização do urbanismo e da arquitectura em Angola, do papel e responsabilidade dos 

profissionais na promoção de geografias urbanas díspares, principalmente através de processos 

legais de expropriação de terrenos ou propriedade, e através da identificação dos seus impactes 

sócio-espaciais. 

A produção e a transformação espacial bottom-up 

O sincronismo entre os referidos factores estruturais e o livre arbítrio individual adoptado à escala 

nacional e urbana direccionou a investigação para as lutas sociais anti-sistémicas sobre os 

atributos específicos e perspectivas da vida urbana. Seguindo a mencionada linha marxista de 

David Harvey, a linha interaccionista de Henri Lefebvre e a linha mais estruturalista de Michel 

Foucault, procurámos entender as lógicas e os alcances das acções e manifestações urbanas que 
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propõem desafiar a hegemonia da produção capitalista do espaço na contemporaneidade, 

recorrendo à apologia da produção de outro espaço pelos agentes sociais, visando a melhoria 

da qualidade de vida urbana e o desenvolvimento da plena cidadania. Tomámos como casos de 

estudo e controlo, a cidade de Luanda e a cidade do Lobito. Através da pesquisa empírica 

procurámos identificar fenómenos de natureza análoga ocorridos desde o final do domínio 

colonial português até à charneira do último milénio. Por outro lado, as reflexões de outros 

pensadores críticos como Immanuel Wallerstein ou Boaventura de Sousa Santos tornaram-se um 

contributo decisivo para compreender se, e como, a sinergia gerada entre as práticas locais de 

resistência à produção capitalista do espaço pode viabilizar a consolidação de um movimento 

anti-hegemónico global com impactes mais ou menos expressivos ao nível da transformação das 

consciências e, consequentemente, do território.  

Neste contexto, abordámos a noção de produção espacial por via dos agentes sociais na linha 

ideológica de Henry Lefebvre (2000a, 1ª ed. 1974; 2003, 1ªed. 1970; 2009, 1ª ed.1968) para, 

de seguida, se referir ao conceito de direito à cidade (Lefebvre, 2009, 1ª ed.1968) recentemente 

retrabalhado por David Harvey (2008). Rematámos com a noção de resistência e/ou de contra-

acção cruzada por pensadores com ideias estruturantes como Henry Lefebvre (2000a, 1ªed. 

1974; 2003, 1ªed. 1970), Manuel Castells (1983), David Harvey (1993, 1ª ed. 1973,1995; 2 

Mar. 2004; 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 2008; 2012), Immanuel Wallerstein (2011, 

p.4), Michel Foucault (2008, leccionado em 1977/78) e Boaventura de Sousa Santos (2003a; 

2003b; 2005; 2006). 

Produção do espaço pelos agentes sociais 

A abordagem charneira sobre as questões do espaço que aqui apresentamos contribui para 

sublinhar a importância da capacidade de acção ou da margem de manobra dos agentes sociais 

no que se refere à transformação urbana e habitacional, tendo porém em consideração os 

constrangimentos estruturais que influenciam as suas práticas, como preconiza Raposo (1999). 

Neste âmbito de acção, visamos identificar as relações estabelecidas entre população e Estado 

subjugado às leis do mercado – as reacções do quotidiano às pressões do capital – e cruzar a 

produção política do espaço, por via do urbanismo e arquitectura, com a sua progressiva 

transformação pelas comunidades locais, a generalidade de parcos recursos. 

Partindo das observações de Harvey (2007, p.2) – "[…] the question "what kind of cities do we 

want to live in" cannot be divorced from the question of "what kind of people do we want to be", 
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"what kind of humanity we wish to create amongst ourselves", and "how do we want to create 

it?"" –, pretendemos: (1) reconhecer como os processos globais (económicos, políticos e sociais) 

têm modelado Luanda; e (2) identificar, na senda de Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974; 2009, 1ª 

ed.1968), como os grupos sociais mais carenciados tendem a produzir e a transformar a sua 

realidade urbana, através das vivências e práticas exercidas na quotidianidade. Para este autor, 

os processos consequentes da estrutura global são permeáveis à influência e actividades das 

comunidades locais, incluindo seus ritmos e existências. Perseguindo intenções distintas, por vezes 

dissonantes, os sujeitos renovam o seu modo de vida através da apropriação do espaço físico e 

das interacções que com este estabelecem.  

Bayat (1997) corrobora a ideia, ao identificar o que designa por silenciosa invasão do ordinário. 

De acordo com a sua reflexão, os grupos sociais, tendencialmente movidos pela força da 

necessidade, introduzem alterações moleculares no sistema urbano e, transformando as pré-

existências, desequilibram as forças dominantes e integram uma nova matriz de mudança. 

Todavia, apesar de se constituírem como um contraponto à actuação do Estado e do sector 

privado, estes grupos sociais por vezes não possuem consciência política dos seus actos, nem 

sequer pretendem confrontar a autoridade política. Por sua vez, Scott (1987) propõe a 

reinterpretação do que se configuram por movimentos sociais à luz da resistência sem protesto e 

com pouca ou mesmo nenhuma organização popular. Para este autor, a resistência quotidiana 

aqui dissimulada resulta da agregação de múltiplas acções individuais, silenciosas e anónimas 

para segurança dos seus agentes. Articulando esta ideia com as reflexões que Raposo (1999) 

formula em torno das questões espaciais, partimos do princípio de que a produção quotidiana do 

espaço também pode configurar uma forma particular de contra-acção. Consequentemente, e 

como mais amplamente se aborda no ponto específico sobre a resistência, entende-se aqui que a 

noção de movimentos sociais também integra um formato específico de resistência constante, 

adoptado ao longo dos tempos, principalmente vocacionado para a defesa dos seus usos e 

costumes. 

Segundo Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974; 2009, 1ª ed.1968), o espaço social configura-se, 

simultaneamente, enquanto produto, uma reprodução automática das relações sociais, e obra, a 

marca individual num momento temporal e geográfico irrepetível. Por um lado, o espaço social 

assume o carácter autónomo da mercadoria e do dinheiro. Por outro, representa a realização do 

ser social. Neste contexto, a produção de lugares específicos engloba, quer as relações 

estabelecidas entre os indivíduos que os formam, quer as relações instituídas entre os indivíduos e 
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o espaço. Por este motivo, o autor advoga que os espaços sociais são múltiplos e que a cada um 

destes corresponde uma determinada performance: "il n’y a pas un espace social, mais plusieurs 

espaces sociaux, et même une multiplicité indéfinie dont le terme "espace social" dénote l’ensemble 

non-dénombrable " (Lefebvre, 2000a, 1ªed. 1974, p. 103). 

De acordo com esta reflexão, o espaço social incorpora uma forma, uma estrutura e uma função, 

apresenta propriedades simbólicas inerentes à sua ocupação e configura os actos sociais dos 

sujeitos, colectivos ou individuais. Assim sendo, a produção do espaço social representa um 

complexo processo onde a sociedade se materializa e se faz representar, em simultâneo. Neste 

cenário, quando o espaço perde os sujeitos também passa a incorporar a sua perda e/ou 

ausência. Figuram exemplo deste fenómeno os território desiguais, alvo de mecanismos de 

acumulação de capital por expropriação, conforme reflectido por Harvey (2005a; 2011, 1ª ed. 

2010).  

Soja (1980) corrobora a referida noção de espaço social quando advoga a ideia de espaço 

contextual, ou seja, um contexto geográfico onde organização, uso e significado resultam 

essencialmente da experiência social. Também para este autor, o espaço enquanto forma 

projectada tem sido incorporado na análise da sociedade urbana, interferindo assim na boa 

interpretação da organização espacial enquanto produto do social. Partindo desta análise 

deturpada, as estratégias e políticas urbanas acabam por ser orientadas para a absorção de 

determinadas ideologias urbanas, na linha de Castells (1977, 1ª ed. 1972). 

Adoptando a referida linha de pensamento crítica e interdisciplinar partimos do princípio de que 

a análise do espaço urbano contribui para identificar as estratégias e práticas dos grupos sociais 

na quotidianidade. Associadamente, a análise das práticas diárias revela as distintivas lógicas 

que estão na origem da produção e da transformação do espaço social, segregado, reflexo da 

marginalização imposta pelo sistema estrutural. Como identifica Lefebvre (2003, 1ªed. 1970), a 

quotidianidade também incorpora a segregação de determinados momentos de vida a par da 

exclusão de inúmeras actividades. 

No que se refere à expansão e consolidação da cidade como abstracção, para Lefebvre (2003, 

1ªed. 1970) o tema acolhe a oposição entre urbanidade, agregada à produção de uma cultura 

urbana – diferente da acepção de Foucault (2008, leccionado em 1977/78) que, como 

mencionado, agrega ao mesmo conceito a questão inseparável da regulamentação –, e 

ruralidade, associado à vida no campo, os dois cenários associados às especificidades da 
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quotidianidade. Neste âmbito, a cidade desenha-se essencialmente por via da ocupação e 

vivência dos utilizadores. O conceito difere, portanto, da produção do espaço político através dos 

campos disciplinares do urbanismo e da arquitectura, onde o exercício do habitar se circunscreve 

ao seu papel funcionalista. Aqui, o participante da vida quotidiana é reduzido à figura de 

habitante (Lefebvre, 2000b, 1ª ed. 1972). Apenas o bairro estabelece o exclusivo ponto de 

contacto, ou seja, o mínimo denominador comum entre espaço geométrico, homogéneo e 

quantitativo, e espaço social, diversificado e qualificado (Lefebvre, 1978, 1ª ed. 1970). De acordo 

com o autor, configurando esta intermediação, o bairro pode resistir para além do crescimento 

urbano, eventualmente acelerado, e pode prevalecer para além dos problemas decorrentes das 

múltiplas práticas sociais. 

Enquanto ferramenta teórica de pesquisa, o espaço social, como advogado por Lefebvre (2000a, 

1ªed. 1974; 2009, 1ª ed.1968,) permite contextualizar a ocupação periurbana em Luanda e os 

impactes da substituição do denso tecido do musseque pela produção capitalista do espaço, ou 

seja, enquadrar o espaço das perdas em cenários de acumulação por expropriação, na linha de 

Harvey (2005a; 2011, 1ª ed. 2010). Contribui igualmente para identificar alguns dos processos 

de transformação do espaço por via dos agentes sociais, principalmente ao nível habitacional e 

das vivências quotidianas, em urbanizações recentemente promovidos pelo Estado ou pelo privado 

com o incentivo da administração pública. Por outro lado, a análise dos processos urbanos 

contribui para compreender a sociedade urbana. 

Os musseques, doravante também referenciados como áreas periurbanas e/ou pericentrais, 

consoante se localizam mais afastadas ou mais próximas das áreas urbanizadas centrais, tendem 

a acolher as populações de menores recursos. Configuram assentamentos não planeados, 

autoconstruídos de raiz local, com distintos níveis de precariedade habitacional, geralmente sem 

infra-estruturas e privados de serviços básicos. Em termos genéricos, adoptamos o termo 

periurbano, como utilizado por Raposo (2007) e por Raposo e Salvador (2007) para Luanda e 

Maputo, por referência ao centro urbano e espaço rural na senda de Lefebvre (2000a, 1ªed. 

1974; 2003, 1ª ed. 1970). Recorremos também à designação pericentral quando nos referimos 

a relações de maior proximidade geográfica entre centro urbano e periferia, conforme 

recentemente perfilhado por Grisoni-Niaki (2002) e Coudert (2006). 

O debate intelectual ou científico em torno das designações a atribuir a estas áreas urbanas 

precárias – e que incluem significações mais generalistas como slum e informal, ou mais 

direccionadas como semi-urbanizada ou suburbanizada – é actual e contribui para iluminar as 
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diferenças, as potencialidades e os constrangimentos que as caracterizam. No entanto, não é um 

dos enfoques desta investigação. Para aprofundar a questão das terminologias e dos seus 

significados específicos poderão ser consultadas as reflexões de Domingues (1994/95; 2007) 

específicas sobre periferia e subúrbios, Gilbert (2007) sobre slum, Roy (2005) e Yiftachel (2009) 

sobre informalidade, Groenewald et al. (2013) sobre informalidade nos países da África Austral, 

Raposo et al. (2012) sobre subúrbios habitacionais suburbanizados e subúrbios autoproduzidos 

em Luanda e Maputo, e/ou Melo (2014 [?]) sobre áreas semi-urbanizada auto- e co-produzidas 

em Maputo, Luanda e Joanesburgo. Conforme apurado durante o trabalho de campo em Angola 

os termos anárquico e ilegal, por vezes de génese ilegal, são as designações pejorativas mais 

recorrentemente adoptadas. Todavia, os moradores do musseque referem-se frequentemente ao 

seu bairro. A utilização do termo implica uma leitura de proximidade entre o seu espaço 

autoproduzido e o conceito como advogado por Lefebvre (1978, 1ª ed. 1970). 

No que se refere à análise da autoprodução do espaço sob uma perspectiva disciplinar projectual 

e/ou tecnicista, considerando tratar-se de um cenário urbano onde o papel do urbanista e do 

arquitecto se encontra mais limitado, as referências teóricas adoptadas são restritas. Todavia 

recorremos inevitavelmente ao percurso de Turner (1967; 1976), dedicado ao tema da prática 

habitacional de raiz popular, rural, em áreas periurbanas e à habitação de baixo custo. O autor 

defende a autogovernação da produção habitacional, e o uso de tecnologias adequadas ao 

contexto como forma de valorização dos recursos pessoais e locais. Também defende o arbítrio 

dos moradores sobre os seus próprios recursos e investimentos. Contudo, tomamos em conta as 

críticas lançadas a este autor por Burgess (1978; 1982) quando adopta uma grelha de 

pensamento também crítico para promover a análise das concepções sobre habitação, sobre as 

relações estabelecidas entre sociedade urbana e governação, e sobre o papel do Estado e do 

urbanista enquanto veículo de promoção do espaço político, na linha de Lefebvre (2000a, 1ª ed. 

1974; 2003, 1ªed. 1970).   

Recentemente, autores como Jenkins, Smith e Wang (2007) também se debruçam sobre as 

questões do planeamento e da habitação em cenários de crescimento urbano acelerado, em 

diversas regiões do mundo, especificamente na África subsariana. Neste contexto, os autores 

recorrem ao estudo de formas ancestrais de gestão e uso da terra e de promoção habitacional 

para compreender como estas se relacionam com o sistema social, político e económico pré-

capitalista. O objectivo é perceber se a mencionada forma de produção do espaço pode 
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configurar uma abordagem alternativa mais adaptada aos contextos de crescimento urbano 

acelerado, tendencialmente desiguais e segregados.  

Por sua vez, na charneira entre a teoria e as práticas, apoiamo-nos no pensamento crítico que 

norteia o grupo de estudo GESTUAL9 da FA.UL, e recorre a exemplos disponibilizados por 

projectistas internacionais como Jorge Mario Jaurégui ou Alejandro Aravena10. O primeiro 

exemplo serve de referência para o paradigma da qualificação de áreas periurbanas, pois 

defende a mobilização democrática e produtiva das periferias através da leitura do lugar e da 

correspondente problematização das desigualdades para, após a sua análise, promover as 

conexões necessárias entre as diversas partes da cidade e viabilizar o acesso aos benefícios da 

urbanização pelas classes sociais mais precarizadas. O segundo configura o cruzamento entre 

duas formas diferenciadas de intervir no espaço habitacional, aliando o projecto arquitectónico – 

erudito e de autor –, orientado para o realojamento in situ, de baixo custo, de grupos sociais de 

menores recursos, com a autoconstrução pelas comunidades a reassentar. A nossa pesquisa 

também frui da referência a diversos ateliers como a Urban Nouveau11, uma plataforma 

interdisciplinar assumidamente flexível na articulação entre contextos opostos – formal vs. informal, 

legal vs. ilegal, cidade vs. campo – com o objectivo de atingir o equilíbrio sócio-espacial na vida 

quotidiana.  

No entanto, retomando a linha de pensamento crítico de inspiração marxista, partimos do 

pressuposto que, mesmo em cenários de qualificação urbana direccionados para a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, principalmente das populações carenciadas, os resultados 

tendem a estimular a valorização capitalista do espaço, acabando muitas vezes por ser 

conducentes a operações de gentrificação. Este fenómeno ocorre porque, como identifica Smith 

(2002), a gentrificação deixou de ser uma anomalia local e esporádica, e passou a configurar 

uma estratégia urbana generalizada no actual contexto global neoliberal. O autor alega 

inclusivamente que a gentrificação se tornou num dos temas mais centrais do novo urbanismo, ou 

seja, um velho instrumento privilegiado agora redireccionado para a promoção de operações de 

renovação da cidade mais ou menos consolidada. 

                                                             
9 Mais informação disponível em www.gestual.fa.utl.pt [Consult. 21 Jun. 2014]. 
10 Mais informação disponível em http://www.jauregui.arq.br [Consult. 15 Jun. 2014] e em 
http://alejandroaravena.com [Consult. 15 Jun. 2014], respectivamente.  
11 Mais informação disponível em https://www.facebook.com/pages/Urban-
Nouveau/148786188469163 [Consult. 15 Jun. 2014].  

http://www.gestual.fa.utl.pt
http://www.jauregui.arq.br
http://alejandroaravena.com
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Direito à cidade 

Para aprofundar esta pesquisa adoptámos a noção de direito à cidade, como advogada por 

Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) e Harvey (2008), e as suas dimensões de desenvolvimento da 

sociedade urbana, simultaneamente produto e obra. Com este suporte teórico, procurámos avaliar 

o desempenho e os impactes das actuações políticas do Estado no âmbito da promoção urbana e 

habitacional de Luanda, na contemporaneidade, e visámos identificar novos caminhos, novos 

horizontes alternativos para a promoção da qualidade de vida urbana e para a construção da 

plena cidadania na capital angolana.  

Para Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) o desenvolvimento da sociedade urbana aponta para o 

culminar de um processo de completa urbanização. Na mesma linha, para o autor, esse 

desenvolvimento implica, não apenas crescimento económico, mas também desenvolvimento 

social. Harvey (2008, p.39) também perfilha esta ideia quando identifica: "[…] the developmental 

drive that seeks to colonize space for the afluente". Contudo, o contexto internacional neoliberal 

aponta, exclusivamente, para o primeiro factor de crescimento económico. Paralelamente, 

relativamente ao território, a ideologia urbana da modernidade, retomando a noção de Castells 

(1977, 1ª ed. 1972) tende a encobrir a estagnação social estimulada por este contexto.  

Perseguindo esta leitura da realidade, Parnell e Pieterse (2010) observam as implicações da 

adopção de uma agenda política global para a qual o acesso aos direitos urbanos depende 

sobretudo do planeamento e/ou de intervenções urbanas e habitacionais de macro-escala, 

excluindo as práticas quotidianas de gestão do espaço. Os autores designam os processos 

dominantes de segunda, terceira ou quarta geração, na escala do supracitado direito à cidade. 

Na realidade esta abordagem encontra-se em consonância com as correntes abordagens 

neoliberais onde a questão do direito à cidade é mal compreendida ou aceite pelo Estado e 

consiste apenas no direito ao produto, adoptando a terminologia marxista de Lefebvre (2000a, 

1ªed. 1974; 2009, 1ª ed.1968). 

As reflexões de Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) sobre o tema do direito à cidade reconhecem que a 

sociedade urbana, incluindo suas formas de vida, é suportada pelo tecido urbano. Para o autor, 

este tecido urbano, apesar de traçado de acordo com a lógica da produção capitalista do espaço, 

maioritariamente conducente a geometrias desiguais, de acordo com a abordagem de Harvey 

(2000; 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 2011, 1ª ed. 2010), reúne fenómenos ímpares de 

natureza social e cultural. Para Lefebvre (2009, 1ª ed.1968), este tecido urbano transporta a 
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sociedade urbana e a vida urbana da cidade. Todavia, por entre as suas grelhas permanecem 

ilhas de ruralidade, povoadas por camponeses inadaptados e que resistem ao novo contexto 

urbano, como demonstrou Raposo (1999; 2007) para o contexto rural e periurbano africano. 

Paralelamente, as tensões resultantes da implosão das antigas morfologias da cidade tradicional 

– o centro urbanizado –, transforma-se em conflito latente ou mais ou menos expressivo.  

Neste contexto, ainda de acordo com Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974), determinados grupos sociais 

são submetidos a uma quotidianidade organizada, ou seja, subjugados a uma racionalidade 

homogeneizadora promovida pelo Estado e/ou, na terminologia do autor, pela sociedade 

burocrática de consumo dirigido, tendencialmente motivada para alimentar o sistema capitalista. 

Por outro lado, os desapossados da cidade, expulsos do centro urbanizado, que é ao mesmo 

tempo centro de poder, são remetidos para as periferias distantes. Para uns e outros, o direito à 

cidade, enquanto possibilidade de participação colectiva na construção de uma vida urbana 

transformada representa um processo e um objectivo. 

Lefebvre (2009, 1ª ed.1968, p.133-134) formulou o conceito de direito à cidade como parte de 

um conjunto de direitos ainda em formação, pouco reconhecidos que, progressivamente, vieram 

a ser generalizados e/ou incorporados pelo discurso dominante. Ainda antes de inscritos nos 

códigos formais, após incorporados pelas práticas sociais, estes direitos – ao trabalho, à 

educação, à saúde, à habitação, ao lazer, e à vida em geral – podem transformar a realidade 

urbana. O autor concebe, neste contexto, o conceito de direito à cidade como o direito "à la 

centralité rénovée12, aux lieux de rencontres et d’échanges, aux rythmes de vie et emplois du temps 

[qui] permettent l’usage13 plein et entier de ces moments et lieux, etc…".  

Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) realça, como identificado na produção do espaço social, que na 

noção de direito à cidade permanece a diferença entre o produto e a obra. Produto quando esse 

direito alude ao espaço enquanto valor, nomeadamente aos recursos urbanos incluindo as 

questões da habitação. Obra quando o direito se formula enquanto actividade participante, 

associada ao direito à apropriação, porém distinto do direito de propriedade: "[le Droit à la Ville] 

ne peut se formuler que comme droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée" (idem, p. 108). 

Atestando a importância do conceito de Lefebvre, Maricato e Júnior (2007) acrescentam que a 

                                                             
12 O autor utiliza a expressão renovada no sentido da transformação da vida urbana por via da participação 
e/ou apropriação quotidiana dos actores sociais. De realçar que a expressão é utilizada numa óptica oposta, 
no sentido de tabula rasa, pelos agentes económicos que promovem o paradigma da renovação do centro 
urbanizado. 
13 O sublinhado corresponde a palavras ou expressões destacada pelo autor. 
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negação do direito à cidade se expressa na irregularidade da ocupação fundiária, no deficit de 

habitação ou na atribuição de habitação desadequada, fundamentalmente para grupos 

carenciados, na precariedade do sistema de saneamento e na dificuldade de mobilidade. Além 

disso, os autores cruzam as dimensões anteriores com o tema da acumulação desigual de riqueza 

no sistema neoliberal hegemónico vigente e com a gestão antidemocrática da cidade. 

A importância desta complementaridade, produto e obra, é posteriormente retomada por Harvey 

(2008; 2012) ao reforçar que o direito à cidade ultrapassa a questão da liberdade de acesso aos 

recursos urbanos. Para o autor, o direito à cidade consiste também no direito à transformação 

pessoal e colectiva, usufruído através do processo de transformação da cidade.  

Actualmente, o direito à cidade encontra-se prisioneiro dos interesses privados ou semiprivados. 

Por este motivo, a formulação do direito à cidade implica uma gestão democrática dos processos 

urbanos, especificamente um maior controlo sobre a produção e distribuição de excedentes de 

capital, estimulada pela indignação ou descontentamento e pelo poder reivindicativo, colectivo, 

da população. Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) refere-se a este processo como reforma 

revolucionária. O fenómeno convoca uma permanente revolução cultural juntamente com uma 

revolução económica, direccionada para uma política de autogestão verdadeiramente 

harmonizada com as necessidades sociais e direccionada para o controlo democrático do 

aparelho de Estado.   

No entanto, como refere Marcuse (2009), relativamente ao direito à cidade, as questões que 

actualmente se colocam relacionam-se essencialmente com estas interrogações: (1) para quem se 

dirigem estes direitos? (2) a que direitos se referem? e (3) para que modelo de cidade se almejam 

estes direitos? Segundo o autor, as respostas não são fáceis nem imediatas e dependem dos 

factores ideológicos inerentes à sua análise. De um lado, reside a compreensão fundamentada na 

opressão material e nas exigências e aspirações dos sujeitos condicionados pelo sistema 

capitalista global neoliberal. Do outro lado, permanece a imposição legal, independente das 

questões morais ou de justiça, instrumento político de um sistema de governação ao serviço do 

capital, em harmonia com as observações de Foucault (2008, leccionado em 1977/78) e 

Boaventura de Sousa Santos (1982). Paralelamente, no que se refere ao modelo sócio-espacial, 

este depende essencialmente da formulação de um novo paradigma urbano e habitacional: a 

cidade é verdadeiramente imprevisível nos seus detalhes.  
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Mais recentemente, assumindo uma postura crítica, Souza (2010) procurou clarificar a estratégia 

política inerente ao direito à cidade. Criticando a recorrente trivialização e corrupção do conceito 

como inicialmente preconizado, o autor alega que o conceito actualmente configura apenas o 

direito à existência dentro da cidade capitalista e, eventualmente, dentro da democracia 

representativa.  

Neste contexto, para análise do tema da expansão e consolidação da cidade de Luanda, 

adoptamos o conceito de direito à cidade no sentido mais abrangente, eventualmente intangível. 

Apesar de recorrer às suas dimensões urbanas, conjuntamente produto e obra, tal como 

identificadas por Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) e perfilhadas pelos demais autores, a perspectiva 

de desenvolvimento da sua percepção, enquanto ideal, reside explicito nesta investigação. Para 

além de estar receptiva à dilatação das dimensões físicas e ou dimensões relacionadas com a 

vivência urbana, perseguimos e valorizamos o conceito da obra onde todos os agentes urbanos, 

incluindo os excluídos pelo capitalismo desenfreado e selvagem, assumem protagonismo e 

responsabilidade na produção do seu cenário urbano, na metamorfose do espaço e na 

transformação da sociedade.  

Resistência 

A distinção efectuada entre produção do espaço pelo sistema estrutural de governação e produção 

do espaço quotidiano pelos agentes sociais, na linha de Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974; 2000b, 

1ª ed. 1972; 2003, 1ªed. 1970; 2009, 1ª ed.1968) permite agora introduzir o tema dos 

movimentos sociais na defesa da transformação do sistema urbano dominante, por alusão aos 

impactes de um e de outro modo de produção, no quadro do diagnóstico introduzido pelo conceito 

de direito à cidade (Lefebvre, 2009, 1ª ed.1968; Harvey, 2008; 2012).  

Nesta óptica, Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974) sublinhou que as formas de luta urbana são variadas, 

incluem as acções políticas das minorias e fruem da capacidade de produzir diferenças exteriores 

à produção capitalista do espaço. Não se incluem, neste âmbito, as alterações induzidas ou 

toleradas pelo sistema dominante. De acordo com o autor, a contenda entre grupos sociais 

simultaneamente interfere na produção do espaço, pode ser lida no espaço e produz um espaço 

heterogéneo.  

Sobre este tema, Castells (1983) também advoga que as questões urbanas se situam na origem 

de grande parte dos conflitos políticos. Para o autor, a precarização das condições físicas da vida 

urbana na quotidianidade, juntamente com a dificuldade de acesso a bens e serviços, a procura 
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de um significado espacial e a vontade de autonomia local, originaram uma série de protestos 

visando a formulação de uma cidade alternativa. De acordo com a sua reflexão, os movimentos 

sociais, ou seja, as mobilizações e reivindicações populares de carácter social, urbano ou rural, 

representam a grande possibilidade de metamorfose da conjuntura sócio-espacial.  

Na mesma linha de pensamento, Souza (2006) defende que os movimentos sociais – em 

articulação com o Estado, para além do Estado ou mesmo contra com a sua administração – 

podem promover estratégias sócio-espaciais radicalmente alternativas. O autor apelidou estes 

processos, liderados pela sociedade civil, de planeamento urbano das bases. Por outro lado, para 

Castells (1983), a compreensão das relações ou das lutas entre grupos sociais diferenciados ou 

mesmo com o Estado em particular são fundamentais para a leitura e a análise dos conflitos 

urbanos e contribuem para uma mais abrangente compreensão das transformações espaciais.  

Harvey (2005a, 1ª ed. 2001; 2005b) defende que os movimentos sociais contra o neoliberalismo 

têm contribuído para expor os métodos e consequências do sistema dominante, sobretudo dos 

processos de acumulação de capital por condutas de expropriação. O autor advoga que os 

movimentos sociais anti-sistémicos se relacionam com as geografias desiguais estimuladas pelos 

fluxos de natureza financeira, em paralelo com as crises do sistema capitalista e com a sua 

renovação. Segundo este autor, aliás assim como para Schumpeter (1939; 1942), estas 

perturbações são periódicas e inevitáveis pois, na sua perspectiva marxista, resultam de fortes 

contradições internas. Wallerstein (2011, p.4) também perfilha esta reflexão, todavia acrescenta 

que a contemporânea crise estrutural em curso implica, inevitavelmente, uma mudança de 

paradigma com fim incerto: "in a structural crisis, the only certainty is that the existing system – the 

capitalist world-economy – cannot survive". Na linha de Brenner, Marcuse e Mayer (2009), 

relativamente à presente investigação e ao contexto específico de Angola, o entendimento das 

causas e impactes das crises financeiras globais, juntamente com a possibilidade de promoção de 

uma resposta alternativa, radical ou revolucionária, contribui para identificar os contornos da 

resistência. 

Como estes autores, Foucault (2008, leccionado em 1977/78) também valoriza as crises no 

âmbito das suas reflexões sobre governamentalidade. Este autor, de abordagem estruturalista 

defende a necessidade de analisar os seus sintomas, destacar os seus focos e inventariar as suas 

configurações, sobretudo das formas de resistência ou contra-acções que lhe correspondem. O 

autor invoca, inclusivamente, um conjunto de contracondutas para a transformação do sistema 
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dominante: (1) a afirmação de uma escatologia onde a sociedade prevalece sobre o Estado; (2) 

o direito à revolução; (3) a afirmação das nações como titulares do seu próprio saber por 

contraponto ao Estado enquanto exclusivo e legítimo detentor de uma verdade universal.       

"[…] deve haver um momento em que a população, […] terá efectivamente o direito, não em termos 

jurídicos, mas em termos de direitos essenciais e fundamentais, de romper todos os vínculos de 

obediência que ela pode ter com o Estado e, erguendo-se contra ele, dizer doravante: é [a] minha 

lei, é a lei das minhas exigências, é a lei da minha própria natureza de população, é a lei das 

minhas necessidades fundamentais […]"(Foucault, 2008, leccionado em 1977/78, p. 479).  

Actualmente, em Angola, a resistência anti-hegemónico tem procurado novas linhas de luta social, 

marcadamente afastadas das lógicas territoriais do Estado e das políticas sociais democráticas 

mais comuns: exige políticas mais inclusivas para a sociedade civil e procura alternativas 

económicas, políticas e espaciais para as necessidades específicas dos diversos grupos sociais. 

De acordo com Harvey (2007), adoptando a sua linguagem marxista estamos perante uma luta 

de classes, abordagem considerada redutora por outras perspectivas teóricas, como no caso de 

Souza (2010). Este autor reclama um olhar reformista sobre os movimentos sociais 

contemporâneos, sobre o contexto que os motiva e onde acontecem, visando evitar falsas 

representações e interpretações dos actores sociais, suas potencialidades e estratégias. 

O posicionamento discordante destes autores revela como as divergências de opinião sobre a 

questão da transformação do território acompanham diferentes visões sobre a construção da 

sociedade urbana e consequentemente possibilitam o reconhecimento de políticas urbanas 

alternativas diferenciadas. Como identifica Castells (1983), numa abordagem dialéctica, a 

sociedade é composta de valores e de interesses conflituantes. Seguindo a mesma lógica, em 

situações mais estremadas, para o autor, a mudança da estrutura sócio-espacial depende 

essencialmente da interacção gerada entre o sistema dominante e a resistência, eventualmente 

revolucionária, da população. 

A análise do contexto específico de Luanda exigiu a clarificação dos processos urbanos 

dominantes e seus impactes. Por outro lado, avançámos no sentido de identificar a defesa de um 

contexto social mais igualitário, por via dos movimentos sociais que se opõem ao capitalismo 

neoliberal vigente. Muito recentemente Harvey (2012, p. 119-120) questionou se as manifestações 

urbanas destes movimentos são efeitos colaterais das aspirações cosmopolitas globais da 

humanidade ou se, pelo contrário, são as características da vida urbana na quotidianidade, no 
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actual contexto neoliberal, que estão a potenciar as lutas anticapitalistas: "or is there something 

about the urban process and the urban experience – the qualities of daily urban life-under capitalism 

that, in itself,14 has the potential to ground anti-capitalist struggles". Com este enquadramento, 

direccionámos a pesquisa para a resistência militante de algumas associações locais, 

representantes da sociedade civil, com o intuito de compreender as suas verdadeiras motivações. 

Autores como Boaventura de Sousa Santos (2003a; 2003b; 2005; 2006) e Harvey (1995; 2 Mar. 

2004; 2008) defendem que, em resposta ao actual desenvolvimento desigual, incluindo o urbano 

e habitacional, tem emergido uma resistência anti-sistémica e contra-hegemónica local que visa, 

por um lado, transformar o sistema económico e político dominante e, por outro, promover a justa 

redistribuição dos benefícios do capital para uma plena urbanização social (na linha de Harvey, 

1993, 1ª ed. 1973). Os dois autores, acompanhados de Wallerstein (2011), acrescentam ainda 

que se a globalização disseminou o capitalismo também pode disseminar a construção de 

múltiplas redes de solidariedade ou de resistência local ao actual sistema neoliberal capitalista. 

Harvey (2 Mar. 2004) apelida este fenómeno de particularismo militante.   

Sassen (1996; 2004) também advoga que no mundo da economia global, onde as cidades se 

tornaram estratégicas para o crescimento do capital, as comunidades marginalizadas encontraram 

a sua voz e fazem reivindicações sobre a vida urbana. Para a autora, alguns actores 

tradicionalmente com pouco poder político e económico tornam-se agora uma presença forte num 

cenário de contestação transnacional, configurando-se como actores globais através da 

formulação de uma rede de múltiplas localidades, como recursos limitados, e pela multiplicação 

das suas práticas. Porém, as forças que se operam são desequilibradas. 

Neste quadro, questionamos o papel destes movimentos locais no âmbito de uma transformação 

mais vasta, operada à escala global. A nossa reflexão também se enquadra na linha de Lefebvre 

(2003, 1ªed. 1970) quando, no início da década de 1970, previa que a cidade global se 

tornaria, inevitavelmente, vítima das lutas globais. Todavia, também permanecemos atentos às 

recentes contribuições de Zizek (2012) quando este aponta que a ideologia hegemónica do 

capitalismo central tende a neutralizar a verdadeira dimensão da mobilização da sociedade civil, 

incluindo os seus sonhos radicais de emancipação, incorporando-a nas suas políticas. Embora 

essa inclusão possa, por um lado induzir, pontualmente, no direito à cidade, como pretendemos 

                                                             
14 Destacado pelo autor. 
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demonstrar nesta pesquisa, por outro lado pode, conjuntamente, amortecer ou diminuir a força 

das reacções, das contra-acções e das resistências. 
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1.2 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Para enquadrar a produção do espaço habitacional em Luanda, no novo milénio, por iniciativa 

do Governo ou com o seu incentivo ou concordância, ou por via da reacção, contra-acção e/ou 

resistência da sociedade civil às actuais políticas e práticas impostas pelo Estado, propusemos 

identificar, em primeiro lugar, os processos que estiveram na origem da expansão da capital 

angolana na segunda metade do século XX, especificamente do seu centro urbanizado produzido 

para grupos sociais de maiores recursos e dos musseques autoproduzidos pela população mais 

carenciada. Ou seja, tendo como referência os autores estruturantes do pensamento científico 

identificados no anterior subcapítulo – Henri Lefebvre (1978, 1ª ed. 1970; 2000a, 1ªed. 1974; 

2000b, 1ª ed. 1972; 2003, 1ªed. 1970; 2009, 1ª ed.1968), Manuel Castells (1977, 1ª ed. 

1972; 1983), Michel Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78; 2010, 

leccionado em 1978/79), David Harvey (1993; 1995; 2000, 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 

2007; 2008; 2011, 1ª ed. 2010; 2012), Immanuel Wallerstein (1984; 1990; 1 Fev. 2001; 

2004; 2006; 2011; 2012) e Boaventura de Sousa Santos (2003a; 2003b; 2005; 2006) – 

procurámos conhecer as inflexões geopolíticas e socioeconómicas que estiveram na origem da 

produção do espaço em Luanda até ao virar do século XX, em período colonial (1948-1975), 

socialista (1975-1985/90) e neoliberal (1990-2002), em contexto de guerra civil (1975-2002), 

e sistematizar os respectivos impactes no território, concretamente as consequências geográficas 

das relações internacionais estabelecidas entre países centrais e periféricos, na linha de 

pensamento de Wallerstein (2004; 2006) e de Harvey (2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 

2010). 

De seguida, tomando como referência charneira o emudecer das armas, em 2002, em pleno 

contexto neoliberal e de reconstrução nacional, quisemos reflectir sobre como o Governo MPLA 

passou, pela primeira vez na história de Angola, a controlar e gerir a maioria do território 

nacional1 e a combater as desigualdades socioeconómicas e espaciais2 existentes. Para este 

efeito, seguindo as reflexões de Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 

1977/78; 2010, leccionado em 1978/79), Castells (1977, 1ª ed. 1972) e Harvey (2000), 

                                                             
1 À excepção do enclave de Cabinda (localizado a norte, entre o Congo Brazzaville e o República 
Democrática do Congo/Zaire) – rico em recursos naturais, como o petróleo – alvo de diversas ofensivas por 
parte de movimentos de guerrilha separatistas. 
2 Em 2001, segundo estimativas da UN-Habitat, 83% da população urbana residia em slums. Mais 
informação disponível em http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=177 [Consult. 19 Jun. 2010]. 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=177
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procurámos aqui identificar: (1) qual a estratégia adoptada para combater a pobreza urbana e 

habitacional em Luanda; (2) que políticas urbanas e habitacionais estão actualmente a ser 

seguidas; (3) que instrumentos (programas, legislação, planos, etc…) estão a ser produzidos; (4) 

que práticas estão a ser implementadas; (5) que paradigmas de intervenção têm emergido ou 

consolidado; e (6) quais os impactes sócio-espaciais desta governação pública urbana e 

habitacional. Para aprofundar as questões foram explorados dois casos de estudo: (1) a nova 

cidade do Kilamba, um exemplo expressivo de expansão urbana mercantilizável produzido 

segundo as lógicas do mercado privado e direcionado para um público-alvo de média renda; e 

(2) o conjunto habitacional do Panguila, para realojamento periférico de grupos sociais de 

menores recursos, motivado pela renovação e tábula rasa do centro urbanizado. 

Através desta investigação, reconhecemos como as políticas habitacionais adoptadas pelo 

Governo angolano, entre 2002 e 2012, de acordo com o seu calendário legislativo3, estão a 

reformular e a consolidar velhos paradigmas urbanos e habitacionais, e como os modelos de 

intervenção perfilhados tendem a agravar as desigualdades socioeconómicas e espaciais 

herdadas do século XX. Por outro lado, identificámos que a generalidade dos grupos sociais de 

menores recursos e as organizações da sociedade civil tendem a censurar as práticas impostas 

pelo Estado, com o propósito de defender a justa distribuição dos recursos urbanos e a 

participação colectiva da população na vida urbana transformada, conforme preconizado por 

Harvey (1993, 1ª ed. 1973; 2008).  

Neste cenário, no que se refere às práticas de intervenção das comunidades e sua margem de 

manobra perante as acções do Estado, a análise do conjunto habitacional do Panguila também 

permitiu identificar os benefícios da produção e da transformação quotidiana do espaço 

habitacional, na linha de Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974). Por sua vez, os testemunhos 

disponibilizados pela associação SOS Habitat – presentemente o caso mais expressivo de 

resistência militante às estratégias, políticas e práticas urbanas e habitacionais em Luanda – 

permitiram: (1) reconhecer determinadas estratégias de sobrevivência das populações vítimas de 

despejos forçados, sem direito a realojamento ou reassentamento; (2) aprofundar os impactes 

sócio-espaciais destas ocorrências, como no caso do bairro Iraque-Bagdad, um caso expressivo 

de acumulação por expropriação, conjuntura tal como identificada por Harvey (2005b; 2011, 1ª 

ed. 2010); (3) identificar as mensagens dirigidas pela associação ao sistema de governação, em 

                                                             
3 As primeiras eleições legislativas em período de paz ocorreram em 2008 e as últimas em 2012. 
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nome da população, no que se refere à reivindicação dos seus direitos urbanos, habitacionais e 

de cidadania, na linha de Lefebvre (2000b, 1ª ed. 1972) e Harvey (2008); e (4) sistematizar os 

resultados positivos desta contra-acção, na linha de Wallerstein (1 Fev. 2001; 2011; 2012), de 

Harvey (1995; 2004; 2012), Foucault (2008, leccionado em 1977/78) e Castells (1983). 

Através desta pesquisa, identificámos ainda que o confronto entre produção do espaço 

habitacional por imposição do Estado ou com o seu incentivo ou concordância e por via da 

resistência da sociedade civil também ocorre em outras Províncias de Angola, contudo numa 

escala mais restrita. Neste contexto, seleccionámos dois casos paradigmáticos na cidade do 

Lobito: (1) o exemplo colonial do bairro municipal do Alto do Liro contribuiu para avaliar os 

benefícios da participação popular na promoção habitacional e as vantagens da partilha de 

responsabilidades em alguns dos processos de decisão; e (2) o recém-construído bairro 

autoproduzido 27 de Março permitiu identificar novos impactes sócio-espaciais motivados pela 

articulação entre resistência da população às práticas habitacionais do Estado e uma maior 

flexibilidade da governação à escala local. 

A análise dos impactes das políticas habitacionais e urbanas e da emergência de práticas de 

contra-acção e/ou resistência transformadoras em Luanda e no Lobito, tendo como referencial 

teórico o direito a cidade, conforme preconizado por Lefebvre (2009, 1ª ed. 1968) e Harvey 

(2008; 2012), contribuiu para aprofundar a reflexão teórico-prática que encaminhou a 

investigação para as suas conclusões.  

Por uma metodologia qualitativa 

Metodologicamente, recorremos a uma abordagem qualitativa. Em primeiro lugar, partimos para 

a construção de um referencial teórico estruturante de um pensamento crítico sobre a produção do 

espaço urbano (anteriormente formulado). Em segundo lugar, efectuámos a revisão do estado da 

arte sobre o caso de estudo e situações similares, sobre o confronto entre produção do espaço 

pelo sistema de governação e pela população, em contextos geopolíticos recentes e na 

actualidade. Recorremos, para o efeito, à consulta de diferentes documentos de referência 

científica e empírica4, e à consulta de documentos literários específicos escritos por autores 

                                                             
4 O filme de Maldoror (1971), por exemplo, contribuiu para uma maior percepção sobre os contornos da 
guerra anticolonial, principalmente sob o ponto de vista das motivações socioeconómicas e espaciais da 
resistência para a libertação nacional. Sobre o mesmo tema das motivações, através do documentário de 
Fernandes (2011), tivemos acesso aos testemunhos de alguns cubanos envolvidos na guerra civil entre o 
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angolanos de referência5. Completámos esta revisão bibliográfica com a participação em eventos 

científicos relacionados com o tema da investigação, incluindo palestras leccionadas por 

académicos e técnicos angolanos, colaborando nos debates e/ou contribuindo com comunicações 

e também com a produção e validação de artigos científicas relacionados com o tema da pesquisa 

(ver anexos I, II e III).  

Os documentos com informação relevante sobre Angola e mais especificamente sobre Luanda, 

escritos por autores, investigadores e jornalistas angolanos ou estrangeiros – sobre questões 

económicas, políticas, legais, demográficas, sociais e/ou urbanísticas, etc… –, foram 

essencialmente encontrados em Portugal, em bibliotecas, livrarias, centros de investigação e 

através da internet. Também tivemos acesso à partilha remota de informação através de contactos 

telefónicos e de correspondência electrónica com contactos a residir em Angola. Mais bibliografia 

específica foi consultada ou adquirida durante o trabalho de campo em Luanda, concretamente 

na editora Chá de Caxinde, na livraria Mensagem, no centro de documentação da organização 

não-governamental Development Workshop (DW)6 e no Instituto de Planeamento e Gestão Urbana 

de Luanda (IPGUL). Destaca-se ainda o acesso a dossiers governamentais confidenciais ou com 

informação privilegiada disponibilizados por actores locais relacionados com a elite dominante. 

Outros documentos teóricos ou empíricos relevantes foram partilhados por investigadores com 

interesses comuns. De realçar que, na generalidade, a informação existente sobre Angola 

encontra-se muitas vezes incompleta e reúne informação contraditória.  

Também recolhemos legislação específica, assim como cartografia sobre a capital e as 

intervenções a analisar. Os documentos legais são igualmente de difícil acesso ou de acesso 

parcelar7 e a cartografia existente manifesta intenções divergentes, pois introduzem diferentes 

projectos para uma mesma área de intervenção, e a sua reprodução na generalidade não é 

                                                             
Movimento Popular de Libertação de Angola e a União Nacional para a Independência Total de Angola, 
entre 1975 e 1991.  
5 Como (1) Óscar Ribas, etnólogo que aborda o tema dos usos e costumes da sociedade angolana; (2) 
Luandino Vieira e Pepetela, ambos envolvidos na mencionada luta anticolonial (1961-1975); (3) Ruy de 
Carvalho que, entre outros assuntos, se debruçou sobre a relação entre identidades e expressões locais 
angolanas e ocidentalização; e (4) Ondjaki, jovem escritor que retrata um profundo conhecimento empírico 
sobre a vivência quotidiana em Luanda, especificamente nos anos de 1980 a 2000. 
6 Durante o trabalho de campo, a DW disponibilizou a compilação mensal de extractos da imprensa 
angolana sobre questões sociais e de desenvolvimento (2004-2012). A partir de 2012 passou a 
disponibilizar regularmente informação actualizada através de correio electrónico. 
7 Por exemplo, a folha de rosto é de fácil acesso mas os conteúdos específicos, seus decretos e conteúdos, 
não estão disponíveis. 
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rigorosa. Em muitas situações, por exemplo, os musseques não aparecem plenamente 

representados.  

Para além da recolha bibliográfica, de legislação e de cartografia, recorremos a outras técnicas 

de recolha de dados. Em Portugal, foram realizadas entrevistas exploratórias e analíticas a 

informantes privilegiados em trânsito ou a residir na Europa. Também efectuámos trabalho de 

campo8 em Angola, em Abril e Maio de 2012. Aqui foi recolhida nova informação adicional, 

através: (1) da formulação de entrevistas in situ a alguns representantes de grupos sociais 

diferenciados; (2) da observação directa e do registo fotográfico de determinados contextos, 

gerais e específicos – em Luanda, Benguela e no Lobito; e (3) da recolha de mapas e planos 

relevantes para a análise do objecto de estudo.  

Através destas diferentes técnicas de recolha procurámos: (1) registar como os informantes se 

relacionam com o tema da investigação, ou seja, com a expansão e consolidação da capital 

angolana; (2) circunscrever o objecto de estudo, especificamente a produção urbana e 

habitacional pelos agentes da governação político-económica e por via da contra-acção e/ou 

resistência da sociedade civil, em Luanda; (3) aprofundar os casos de estudo mais representativos 

da problemática, ou seja, especificamente do confronto entre estas duas formas de produção do 

espaço, tendo como referencial teórico o conceito de direito à cidade, conforme preconizado por 

Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) e Harvey (2008); e (4) recolher informação relevante sobre os dois 

casos de controlo na cidade do Lobito para identificar variáveis processuais com impactes sócio-

territoriais alternativos.  

A fase exploratória da pesquisa permitiu identificar leituras contraditórias sobre os factos mais 

relevantes, registar opiniões heterogéneas de diferentes actores em contextos societais alargados, 

sobre um variado conjunto de situações, e formular hipóteses experimentais em torno do tema e 

objecto de estudo. Durante a fase analítica da pesquisa, a comparação entre dados teóricos e 

contexto empírico permitiu estabilizar o conjunto de hipóteses enquanto critério fundamental de 

originalidade e avaliar o seu universo de análise. 

  

                                                             
8 Em 2010 e 2011 Luanda foi considerada a cidade mais cara do mundo para expatriados e as dificuldades 
administrativas e burocráticas dificultavam o acesso ao país (mais informação disponível em 
http://www.mercer.pt/press-releases/1420425 [Consult. 1 Set. 2011]). Todavia, no último trimestre de 
2011, o processo de concessão de vistos entre Angola e Portugal foi flexibilizado. 

http://www.mercer.pt/press-releases/1420425
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Quando o sujeito fala dos processos e do território 

Durante esta pesquisa entrevistámos 57 pessoas (ver anexos IV e V), algumas mais do que uma 

vez, num total de 74 contactos9. Estas entrevistas permitiram obter a informação necessária à 

estabilização do conhecimento, em função dos recursos disponíveis10. Tratando-se de um 

abordagem qualitativa e maioritariamente de carácter exploratória, os informantes foram 

seleccionados de forma a melhor responder sobre o universo sócio-espacial em estudo nesta 

investigação. Classificámos a diversidade dos sujeitos de acordo com o seu contexto societal. Por 

sua vez, a sua heterogeneidade garantiu o registo de intenções e experiências diferenciadas, 

assim como o confronto de opiniões consoante: (1) o grupo de actores que representam; (2) o 

papel que desempenham nos processos; (3) as áreas temáticas de intervenção; e (4) a 

nacionalidade. 

As entrevistas começaram por ser realizadas presencialmente ou por correio electrónico em 

Portugal, aconteceram entre 2010 e 2014, e incluíram um total de vinte e dois informantes 

privilegiados, na maioria representantes da estrutura do sector público e sector privado. Entre 

Janeiro e Março de 2012, foram contactados por correio electrónico e por telefone 60 novos 

potenciais entrevistados, de 84 previamente identificados, a entrevistar durante o trabalho de 

campo em Angola. A interacção com estes sujeitos permitiu identificar outros novos contactos a 

abordar no terreno. Destacamos o acesso aos grupos sociais de menores recursos possibilitado 

pela sociedade civil organizada que opera em Angola. 

O trabalho de campo (Abril/Maio 2012) permitiu o contacto com trinta e cinco informantes 

privilegiados11 do sector público e do sector privado, no entanto incluiu o testemunho de alguns 

representantes da sociedade civil angolana. Destaca-se a importância dos contactos instituídos 

com representantes da elite dominante angolana e com grupos sociais de menores recursos, 

nomeadamente no que se refere à recolha de informação sobre os casos de estudo constituintes 

da problemática – cidade do Kilamba e conjunto habitacional do Panguila, Luanda – e também 

sobre os casos de controlo – bairro municipal do Alto do Liro e bairro 27 de Março, Lobito. As 

                                                             
9 Algumas entrevistas foram ainda complementadas pela rápida troca de impressões via redes sociais, 
especificamente através de Facebook e Skype. 
10 A investigação foi integralmente financiada pela Autora e Rafael Pereira e recursos de ambos. Porém, 
contou com a disponibilidade dos informantes e com apoios locais que prestaram auxílio ao nível do 
alojamento e das deslocações. 
11 Consideramos aqui um informante colectivo composto por 21 interlocutores que, em simultâneo, 
representaram a voz dos moradores do bairro 27 de Março, no Lobito. 
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entrevistas feitas em Portugal, posteriores ao trabalho de campo realizado em Angola, 

contribuíram para consolidar a recolha de informação no terreno. 

Seis entrevistas foram efectuadas a partir de um questionário escrito e formuladas através de 

correio electrónico. Os seus contributos para a pesquisa foram limitados e a informação 

disponibilizada restringiu-se a uma página no formato A4. No que se refere às demais 68 

entrevistas presenciais realizadas em Portugal e Angola12, considerando a situação política do 

país em análise, a maioria dos informantes solicitou anonimato, não tendo sido feito o registo 

áudio ou vídeo dos seus testemunhos13. No caso de um representante-chave da governação 

também não foi possível o registo escrito in loco. Pela mesma razão, as entrevistas foram 

realizadas em locais de mais fácil controlo pelos diversos informantes. Quanto à sua duração, 

dependeu da disponibilidade dos entrevistados: entre 60 e 180 minutos as mais abrangentes; 

entre 20 a 60 minutos as mais direccionadas.   

Os guiões foram interiorizados para uma condução mais fluente da entrevista oral, 

consequentemente para uma mais espontânea transmissão do testemunho verbal14. Os objectivos 

gerais e específicos da investigação foram expostos no início da entrevista, procurando-se a 

clareza necessária ao seu entendimento pelo interlocutor. Algumas entrevistas realizadas em 

Portugal assim como todas as efectuadas em Angola contaram com o acompanhamento do 

arquitecto Rafael Gonçalves Pereira, o que facilitou o processo de tomada de notas e de 

memorização. 

As 25 entrevistas de carácter exploratório realizadas – abertas e de identificação das questões 

centrais – foram orientadas segundo temas específicos: (1) musseques; (2) reassentamento e/ou 

realojamento; (3) soluções habitacionais do Governo; e (4) reacções da população às políticas 

habitacionais e urbanas. A ordem e a importância atribuída aos temas abordados foi adaptada 

consoante os interesses ou o conhecimento dos informantes. Em diversas situações o tema dos 

                                                             
12 À excepção de uma realizada através de chat de voz. 
13 À excepção de (1) Francisco Castro Rodrigues, responsável técnico pela construção do Bairro Municipal 
do Alto do Liro no Lobito, caso de controlo nesta pesquisa; (2) Luiz Araújo, fundador da associação angolana 
SOS Habitat, o mais expressivo caso de resistência às actuais práticas habitacionais e urbanas do Governo, 
em Luanda; e (3) dos moradores do bairro 27 de Março. Contrariamente aos demais entrevistados, estes 
informantes-chave manifestaram interesse no seu reconhecimento público.  
14 Foram elaborados vários guiões de entrevista, exploratórias e analíticas, consoante os casos de estudo e 
o perfil do informante. No anexo V apresentamos os que se traduziram em informação mais relevante, 
consoante a fase de pesquisa e/ou o interlocutor. 



PARTE 1 - CAPÍTULO 1  
ENQUADRAMENTO TEORICO E METODOLÓGICO 

 

 

 

46 

musseques foi preterido em detrimento do tema das políticas e práticas urbanas e habitacionais 

do Governo em contexto de reconstrução nacional (2002-2012).  

Por sua vez, as 49 entrevistas analíticas efectuadas pautaram-se pela semi-directividade e 

forneceram informações relacionadas com os casos de estudo e de controlo. Nos casos de 

produção do espaço pelos agentes económicos e políticos as entrevistas visaram obter respostas 

para as seguintes questões: (1) quem promove essa produção do espaço; (2) quais as suas 

motivações e espectativas; (3) qual a estratégia que adopta; (4) que modelos urbanos defendem; 

(5) a que instrumentos (legais ou outros) recorrem; (5) qual a reacção do mercado; (6) como é 

gerida a questão da propriedade; (7) como é administrado o espaço habitacional; (8) com que 

constrangimentos se deparam e como os ultrapassa; e (8) com que tipos de reacções se 

confrontam. Nos casos de contra-acção e/ou resistência dos agentes sociais a esse processo, a 

pesquisa procurou conhecer: (1) os seus modelos urbanos e habitacionais preferenciais; (2) as 

dificuldades de acesso à habitação e a infra-estruturas urbanas (abastecimento de água, 

electricidade, saneamento, etc…); (3) a insegurança de posse de terra e habitação com que se 

confrontam; (4) os contornos inerentes à actual falta de oportunidades e de emprego; (5) a 

dificuldade de acessos aos serviços, lazer e comércio formal; (6) a margem de manobra ou de 

negociação com o sistema de governação; (7) as estratégias de sobrevivência quotidiana; e (8) 

as relações com as associações locais, entre outros factores de menor relevância. 

As entrevistas analíticas foram direccionadas para o conhecimento empírico do informante. No 

entanto, por vezes, o contacto com os informantes não permitiu atingir o nível máximo de 

saturação. Nestes casos, a recolha de informação foi cruzada com documentação empírica, 

nomeadamente notícias divulgadas através dos meios de comunicação social, blogs e/ou sítios 

da internet pessoais ou institucionais. 

Quando o território fala de si e dos processos 

O trabalho de campo proporcionou o reconhecimento da cidade de Luanda e suas áreas de 

expansão, assim como de Benguela, do Lobito e respectivas envolventes (ver anexo VI). A 

observação não participante e semiestruturada destes contextos sócio-territoriais possibilitou o seu 

reconhecimento sensitivo, ou seja, permitiu captar fenómenos in loco sem mediação de 

testemunhos, e contribuiu para uma maior compreensão do fenómeno da produção e 
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transformação do espaço habitacional, nestes contextos. A participação de mais do que um 

observador garantiu uma maior fiabilidade na recolha de informação15.  

Neste contexto efectuámos a observação específica (1) dos centros urbanizados e seu património 

histórico, (2) das áreas periurbanas, incluindo as pericentrais, e (3) de conjuntos habitacionais 

recentemente construídos para grupos sociais de maiores ou menores recursos, especificamente 

em Luanda, localizados em áreas de expansão. O trabalho de campo também possibilitou o 

reconhecimento de algumas áreas rurais e pesqueiras mais próximas. 

Realizámos também uma cuidada observação in situ das áreas seleccionadas como casos de 

estudo em Luanda, especificamente a nova cidade do Kilamba e o conjunto habitacional do 

Panguila, dois exemplos actuais e paradigmáticas da produção do espaço habitacional pelo 

Estado, ou com o seu incentivo. A observação directa do conjunto habitacional do Panguila 

também permitiu identificar as transformações induzidas pelas vivências quotidianas dos seus 

residentes, de acordo com as suas necessidades individuais e/ou colectivas. A deslocação ao 

bairro municipal colonial do Alto do Liro e ao bairro 27 de Março, ambos no Lobito – 

respectivamente um conjunto habitacional autoconstruído e um aglomerado habitacional 

autoproduzido para populações de menores recursos, com o apoio ou conhecimento da 

governação –, possibilitou o seu reconhecimento enquanto casos de controlo da presente 

investigação. 

Durante o trabalho de campo foi possível efectuar o levantamento fotográfico das áreas 

observadas: 1911 registos em Luanda e 725 em Benguela16. As fotos foram inventariadas de 

acordo com o contexto sócio-espacial que registam e permitiram o reconhecimento das suas 

diversidades espaciais, principalmente no que se refere: (1) às relações que as edificações 

estabelecem entre si ou com o lote onde se implantam; (2) às tipologias de construção (altura ou 

piso único); (3) aos tipos de sistema construtivo; (4) à qualidade de construção; (5) à 

caracterização arquitectónica (cores, fenestrações e coberturas); (6) ao tipo de protecção solar e 

ensombramento; (7) às infra-estruturas (abastecimento de água, electricidade, saneamento, etc…); 

(8) aos acessos e aos arruamentos; (9) aos espaços públicos e aos equipamentos; (10) ao 

comércio; (11) à transformação do espaço habitacional pelo seu uso, ou seja, os tipos de 

                                                             
15 Rafael Pereira acompanhou todo o trabalho de campo e alguns actores locais também acompanharam 
esta recolha de informação. 
16 Diversos actores locais também disponibilizaram fotografias e filmes que contribuíram para o 
reconhecimento do território em Luanda, Benguela e no Lobito.  
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apropriação dentro ou fora do lote; (12) à relação estabelecida entre os diversos espaços 

habitacionais e suas áreas circundantes; (13) aos transportes; (14) às áreas verdes; e (15) às 

vivências locais.  

O trabalho de campo em Angola possibilitou ainda a recolha de cartografia, integral ou 

fragmentada, de autor ou anónima, com ou sem data. A generalidade dos mapas e planos 

existentes para Luanda foi facultada em formato digital ou impresso, por 15 actores locais, 

principalmente representantes do Governo, projectistas e investigadores. Classificámos os 

documentos disponibilizados segundo a época a que correspondem: colonial, pós colonial no 

século XX e no novo milénio. Estes contribuíram para identificar o confronto entre produção do 

espaço pela governação e suas tendências e pela sociedade civil ao longo das diferentes épocas 

(ver anexo VII).  

A produção de 17 novos mapas e 7 esquemas gráficos (ver anexo VIII) complementou o 

mapeamento do território e contribuiu para uma leitura mais aprofundada da produção do espaço 

habitacional e suas transformações. Desta forma, identificámos a recente e acelerada 

transformação do território em cenários específicos: em Luanda, (1) a Baixa da cidade alvo de 

operações de renovação urbana, (2) o conjunto habitacional do Panguila para realojamento das 

populações residentes no centro da cidade, (3) a cidade do Kilamba, alegada nova centralidade, 

e (4) o bairro Iraque-Bagdad, recente palco de demolições e de despejos forçados massivos; no 

Lobito, (1) o bairro municipal Alto do Liro, de origem colonial, actualmente interpenetrado pela 

força motriz do musseque, e (2) o bairro 27 de Março, uma recente área de reassentamento 

autoproduzida.  

Quando a informação se transforma em reflexão científica 

A informação recolhida, descritiva ou interpretativa, e produzida relativa aos diversos casos de 

estudo e de controlo foi agrupada segundo três grandes categorias de análise (ver anexo IX): 

território, governação e sociedade civil (inclui as visões locais, reacções, contra-acção local e/ou 

resistência). As dimensões de análise da caracterização urbana e habitacional são semelhantes 

para os casos de estudo e de controlo, constituem o denominador comum da pesquisa, e 

contribuem para reflectir sobre os modelos urbanos e habitacionais promovidos pela governação 

e pela população angolana. Os indicadores sobre as questões da governação e da vivência das 

populações diferem consoante o objecto de análise e as suas especificidades. Contribuem, em 

todo o caso, para reflectir sobre os processos de produção e de transformação do espaço 
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habitacional, seus constrangimentos e potencialidades. Para uma reflexão crítica mais 

aprofundada, os indicadores tomaram em consideração os conceitos estruturantes tal como 

identificados no enquadramento teórico (ver subcapítulo anterior) e foram analisados de acordo 

com o mencionado referencial teórico do direito à cidade: produto e obra. 
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2.1 LUANDA E AS SUAS INFLEXÕES URBANÍSTICAS 

BREVE INTRODUÇÃO AO ESTADO DA ARTE 

Partir da questão da (im)previsibilidade em Luanda, sendo este o título desta investigação, 

direcionou-nos para a actuação dos múltiplos actores que, ao longo de várias décadas, 

condicionados por múltiplas e por contraditórias forças globais e/ou locais, se empenharam, 

directa ou indirectamente, em influenciar ou condicionar o destino desta cidade africana. Luanda 

é uma cidade previsível, quando nos referimos ao factor esperado, imaginado ou planeado, 

adoptado mesmo que malsucedido nos seus objectivos iniciais, sendo ao mesmo tempo 

imprevisível, quando o que não foi pensado, premeditado ou intuído também prevalece. Esta 

expressiva dualidade remete-nos para os seus impactes, presentes e futuros, na vida urbana e na 

quotidianidade.  

Através da análise do recente quadro geopolítico, relativo à segunda metade do século XX, 

procurámos identificar: (1) a expressão territorial da globalização1, suas arbitrariedades e 

impactes à escala global ou local; (2) como a guerra prolongada e orquestrada em três actos – 

colonial e pós-colonial em contexto socialista e neoliberal –, junto com o posicionamento que o 

país assumiu à escala internacional, agudizou a produção dos assentamentos periurbanos 

autoproduzidos, os musseques com suas diferenças e particularidades; e (3) como Angola se 

manteve ausente de si na construção de um tecido sócio-espacial estável revelando prestações 

muito irregulares nas difíceis questões da urbanização acelerada.   

Delimitámos temporalmente esta oportunidade global de multipertença, na expectativa de 

apreender os fenómenos que condicionaram a crescente fragmentação e segregação sócio-

espacial em Luanda. Neste sentido, procurámos confrontar as dinâmicas económicas e políticas 

com as sociais e urbanas, sistematizando a cada momento as suas potencialidades e 

constrangimentos. 

O primeiro período ocorre durante o período colonial, desde o I Congresso Nacional de 

Arquitectura (1948) até à conquista da independência de Angola. Invoca o legado português 

tardio, incluindo a influência do Movimento Moderno e a luta pela emancipação (1961-1974). 

                                                             
1 Entendemos que é o termo território que melhor enquadra a dinâmica geográfica dos processos de 
centralização e periferização (Wallerstein, 2004 e Harvey, 2005a), a noção de poder jurídico-político 
(Foucault, 1977) e a dimensão sociocultural do espaço (Castells, 1977, 1ª ed. 1972). 

CAPÍTULO 2 
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Neste contexto, o centro urbanizado traçado para a sociedade colonial, de origem europeia e 

branca, onde actualmente reside a população angolana e estrangeira de maiores recursos, 

distinguia-se das densas áreas de musseque onde residiam os autóctones e onde actualmente 

habita a população angolana mais carenciada. 

O segundo período tem início com a primeira década do primeiro Governo independente e 

enquadra o início da guerra civil (1975-2002) no contexto internacional da Guerra Fria (1945-

1991). Enquadra também a vontade de construção de uma identidade colectiva angolana 

ancorada no domínio ideológico marxista e no confronto com o ideal capitalista. Neste âmbito, o 

país propôs-se a intervir nos musseques tendo como objectivo reduzir as desigualdades sócio-

espaciais herdadas do regime colonialista, contudo sem margem de sucesso. 

O terceiro e último período recorda a abertura de Angola aos mercados internacionais (1992-

2002) até ao virar do milénio e ao início da paz (2002). Aqui, o começo da liberalização 

económica e política permitiu a entrada de novos actores no cenário urbano, indutores de 

diferentes modelos e formas de fazer cidade. No entanto, também não foram reduzidas as 

referidas assimetrias. O período correspondente ao contexto neoliberal no novo milénio será 

abordado a partir do capítulo 3. 
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2.2 CIDADE COLONIAL (-1975) 

A GÉNESE DE LUANDA 

 

Figura 1 – O encontro da "cidade branca"1 com os "muceques"2 de Luanda na década de 1960.  

Fonte: Amaral (1968, s/p).  
 
 

 
"Depois, pouco-pouco, os pingos da chuva começaram a cair e nem cinco minutos que passaram todo o 
musseque cantava a cantiga d’água nos zincos […] carros cuspindo lama na cara das cubatas3 […]. E 
quando saiu o grande trovão em cima do musseque, tremendo as fracas paredes de pau-a-pique e 
despregando madeiras, papelões, luandos4, toda a gente fechou os olhos, assustada com o brilho azul do 
raio que nasceu no céu […]. O musseque, nessa hora, parecia era uma sanzala no meio da lagoa, as ruas 
de chuva, as cubatas invadidas por essa água vermelha e suja correndo do alcatrão que leva na baixa […] 
Tinha mesmo cubatas caídas, e as pessoas, para escapar de morrer, estavam na rua com as imbambas5 que 
salvaram." (Luandino Vieira, 2008, 1ª ed. 1964, p. 16-17) 

                                                             
1 Designação do autor. 
2 Vocábulo escrito de acordo com a legenda original do autor. 
3 Expressão em dialecto local quimbundo que significa habitações precárias.  
4 A palavra em quimbundo significa esteira de papiro que se enrola na longitudinal. 
5 Palavra também em quimbundo que significa pertences. 



PARTE 1 - CAPÍTULO 2  
EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA CIDADE DE LUANDA (1948-2002) 

 

 

 

54 

A relação estabelecida entre Angola e Portugal tem origem num longo processo colonial que 

remonta ao século XVI. S. Paulo de Luanda configurou a primeira cidade lusa da África 

subequatorial (1576) e o seu traçado, próprio das fundações urbanas portuguesas, adaptou-se à 

topografia e às necessidades defensivas do colonizador: cidade alta mais fresca e cidade baixa 

ao longo da baía, interpenetrando-se com as cubatas dos autóctones, desenharam-se no litoral 

para garantir a ligação marítima à metrópole e/ou a idênticos cenários do então império 

ultramarino (figura 2). Com a consolidação do Estado Colonial (1930)6 a cidade de Luanda 

passou a receber influência económica, política e social de Portugal. Ao mesmo tempo, a cidade 

do asfalto difundiu-se em quadrícula pelo seu planalto e os musseques acompanharam-na 

imbricando-se com o tecido urbano formal, expandindo-se na sua periferia.   

Figura 2 – Planta de S. Paulo de Luanda de 
meados do século XVII.  

Fonte: Barlaeus (1647).  
Fotografia obtida em formato digital. 

Durante o Estado Novo (1933-1974) Portugal foi dominado por um regime autoritário e 

corporativista7. Contudo, nas colónias africanas, longe da repressão do sistema ditatorial, os 

modelos arquitectónicos oficiais, historicistas e revivalistas, veiculados pela metrópole, foram 

substituídos pela utilização livre e criativa, por vezes anónima, de um léxico moderno8 de 

influência brasileira e de inspiração tropical (Fernandes, 2002, 2005, 2009; Fonte, 2007; 

Milheiro, 2009a, 2009b, 2010; Magalhães e Gonçalves, 2009; Salvador, 24 Mar. 2011; 

Salvador e Menezes, 23 Mar. 2011; Martins, 2012): em Angola, as intervenções urbanas e as 

                                                             
6 A designada ocupação efectiva de Angola, como de todas as outras colónias portuguesas, ocorreu entre 
1926 e 1974. 
7 Liderado maioritariamente por António de Oliveira Salazar (1889-1970). 
8 O International Style que condicionou a reconstrução das cidades europeias após a 2ª Guerra Mundial 
(1939-1945). 

Assentamentos dos autóctones por 
entre as edificações coloniais 
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arquitectónicas das décadas de 1950 e 1960 contribuíram para a construção de um novo 

paradigma de modernidade portuguesa em África.  

Foram diversos os arquitectos-urbanistas portugueses, principalmente os que iniciaram a sua 

actividade profissional após a realização do I Congresso Nacional de Arquitectura (1948) que, 

de regresso ao local de origem ou movidos por razões ideológicas anti-regime, desobedeceram 

ao seu Estado conservador. Entre diversos autores relevantes9, destacamos a importância de 

Francisco Castro Rodrigues10 (1920-), Vasco Vieira da Costa (1911-1982) e Fernão Simões de 

Carvalho (1929-) – este último a apresentar posteriormente –, sobretudo no que se refere às 

intervenções e às reflexões promovidas sobre a urgência da habitação colectiva massiva em 

Angola ou sobre os processos de expansão das cidades do Lobito (Benguela) e de Luanda no 

terceiro quartel do século XX. 

A singularidade de Castro Rodrigues: visão alternativa para uma abordagem bottom-up  

Castro Rodrigues foi para Angola, em 1954, onde trabalhou na Câmara Municipal do Lobito, 

primeiro como Chefe de repartição, depois como Director dos Serviços de Urbanização e 

Arquitectura. Neste contexto, transformou o Plano de Urbanização do Lobito que produziu à 

distância no Gabinete de Urbanização Colonial de Lisboa (GUC)11 (figura 3) aplicando os 

princípios racionalistas e funcionalistas prescritos pela Carta de Atenas (1933), todavia com 

influência de outros técnicos brasileiros e respeitando agora as características geográficas e 

climáticas do lugar.  

 
Figura 3 – Francisco Castro Rodrigues no GUC, no início da década 
de 1950.  

Fonte: Anónimo (s/d).  
Fotografia do arquivo pessoal de Francisco Castro Rodrigues.  
Imagem fotografada pela Autora (2012). 

 

Na década de 1960, Francisco Castro Rodrigues projectou muitos equipamentos em desenho 

moderno como o Cine-Esplanada Flamingo (1963), o Mercado municipal (1963), a Aerogare 

                                                             
9 Como por exemplo João Castilho, Luís Castilho, António Campino, Pereira da Costa e José Pinto da Cunha. 
10 No mencionado I Congresso Nacional de Arquitectura, Francisco Castro Rodrigues apresentou com João 
Simões e José Huertas Lobo um trabalho sobre alojamento colectivo no quadro da arquitectura moderna 
(Castro Rodrigues; Simões; Huertas Lobo, 2008, 1ª ed. 1948). 
11 O Gabinete de Urbanização Colonial, criado em 1944, no âmbito do Ministério do Ultramar, foi 
responsável pela produção de diversos planos urbanísticos para as colónias portuguesas. 
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(1964) ou o Liceu do Lobito (1966). No entanto, é o bairro municipal do Alto do Liro (1970-1973), 

eleito como caso de controlo desta pesquisa (ver subcapítulo 8.2), que destacamos pela sua 

singularidade: apesar de contemplar o despejo das populações autóctones residentes em situação 

precária na Baixa, o arquitecto incorporou um conjunto de medidas mais inclusivas: (1) integrou 

o seu realojamento no âmbito do Plano de Urbanização da cidade, inicialmente apenas previsto 

para alojar europeus; (2) promoveu a construção de infra-estruturas nestas novas áreas de 

expansão do Lobito; (3) defendeu uma política de desenvolvimento assente na participação das 

populações mais carenciadas; (4) permitiu a autoconstrução com o uso de materiais e técnicas 

locais; e (5) disponibilizou o suporte projectual e técnico necessário para a boa construção das 

novas habitações. Como refere Castro Rodrigues em entrevista à Autora e a Rafael Pereira 

(Azenhas do Mar, Portugal, 7/12/2012): "o urbanismo é político, é uma linha política! E se não 

for concebido assim, anda ao sabor dos Presidentes de Câmaras ou de outros". 

Após 1975, António Agostinho Neto (1922-1979) – primeiro Presidente da recém-nascida 

República de Angola – demonstrou interesse no projecto do bairro municipal do Alto do Liro e 

convidou Castro Rodrigues para colaborar na Direcção Nacional de Edificações (DNUE) do 

Ministério da Construção (MINCONS): 

"Fui para Luanda episodicamente […] porque o [Presidente Agostinho] Neto tinha um interesse muito 

grande sobre um certo tipo de urbanismo para Angola. […] queria que os urbanistas trabalhassem 

para o povo, para as aldeias, como trabalhavam para a cidade […] queria criar aldeias novas e 

fixar as comunidades com condições decentes." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela 

Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 7/12/2012) 

Neste contexto, este arquitecto desenvolveu um estudo crítico, de divulgação estrita, designado 

por "A propósito de aldeias novas - comunais ou não" (Castro Rodrigues, 197912), seguido de 

"Novas aldeias - comunais" (Castro Rodrigues, 198213), especificamente direccionado para a 

construção de uma nova sociedade, revolucionária e orientada para as necessidades da 

população. De acordo com o documento dactilografado, o urbanista deveria trabalhar para o 

mundo rural exactamente "com a mesma elevação com que deve trabalhar no mundo urbano: 

[criar] escolas, ruas, saneamento, etc…" (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e 

                                                             
12 Castro Rodrigues refere tratar-se do ano da formação de quadros. 
13 O autor refere-se ao ano das organizações económicas e da vigilância popular 
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Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012). Contudo, o trabalho foi mal acolhido 

por algumas instâncias superiores e o documento nunca chegou à mão dos Governadores de 

Província ou aos Municípios conforme ambição de Agostinho Neto: "o Governo não [agarrou] 

naquilo que [n]uma revolução é realmente importante, [ou seja] refundir as sociedades: 

[desenvolver] a urbanização e a casa-habitação e seus complementos para o novo homem [a] 

criar" (idem).  

Castro Rodrigues também procurou desenvolver projectos semelhantes ao do Alto do Liro em 

Luanda – como "um novo bairro" (1979) em local não identificado (figura 4) –, todavia sem 

margem de sucesso. No entanto, o seu percurso profissional influenciou determinados jovens 

técnicos que, em períodos temporais distintos e com instrumentos diferenciados, procuraram 

defender a integração sócio-espacial da população angolana mais carenciada, sobretudo em 

Luanda.  

 

Figura 4 – Esquisso desenhado por Castro Rodrigues para um novo bairro em Luanda, em 1979.  

Fonte: Arquivo pessoal de Francisco Castro Rodrigues (1979). 
Desenho fotografado e retrabalhado pela Autora (2012). 

Trata-se do caso do arquitecto José Troufa Real que, durante a Administração colonial, foi 

coordenador das actividades técnicas do Plano Director da Região de Luanda (1973) e que 

depois, com o primeiro Governo independente, foi responsável pela inventariação de alguns 

musseques da capital angolana (1975 -1976): "todos nós, jovens arquitectos desta terra 

admiramo-lo bastante. Gostamos de si. Têm uma vivência exemplar na terra dos homens. […] Um 

dia, quando for oportuno falaremos do que foi, é e poderá vir a ser a acção do arquitecto neste 
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país" (Troufa Real, 1975, p. 1). No novo milénio, constatando os expressivos constrangimentos 

sócio-espaciais de Luanda, o arquitecto propôs, sem sucesso, ao actual Governo angolano, a 

construção de raiz de uma capital alternativa, do tipo Brasília em África, simbolicamente e por 

analogia nomeada de Angólia.  

Poucos anos depois, Luiz Araújo, mentor da actual associação angolana SOS Habitat – Acção 

Solidária, organização seleccionada como caso de estudo desta tese (ver subcapítulo 7.3), 

também se cruzou com Castro Rodrigues durante o seu trabalho de coordenação no Gabinete 

Regional de Luanda (1979/1980), realizado no âmbito da referida Direcção Nacional de 

Edificações. O legado de organização e participação das populações locais carenciadas em 

processos como o Alto do Liro transparece nos objectivos desta associação que defende a 

implementação de políticas urbanas e habitacionais públicas bottom-up, como o único caminho 

possível para a construção e desenvolvimento da plena cidadania, no presente e no futuro, em 

Angola. 

Entretanto Francisco Castro Rodrigues cessou funções como Director técnico dos Gabinetes 

Regionais Técnicos (GRU) do Huambo e de Benguela, e regressou a Portugal em 1984 

desencantado com a falta de estratégia urbana e habitacional em Angola e seus impactes sócio-

espaciais: 

"Será este o nosso último relatório antes da nossa saída da República Popular de Angola. Com 

muita mágoa e tristeza em fim de vida (física e profissional) de um arquitecto que aqui serviu Angola 

e o seu povo mesmo antes da sua independência. Com tristeza e mágoa também por verificar (e 

três anos são provas de certezas) o desinteresse, talvez por desconhecimento, pelas questões 

regionais de desenvolvimento e da promoção do bem-estar das populações. […] Também um pouco 

de tristeza por ver que em Angola, por cuja independência nos batemos (modestamente sem dúvida, 

mas à nossa maneira), as estruturas superiores não "acreditam" ainda no urbanismo. […] Nossa 

experiência, desde que em 1979, fomos chamados a colaborar na Direcção Nacional de 

Edificações (e ajudámos então a ampliar a sua actividade ao urbanismo – DNUE) do [Ministério da 

Construção] MINCONS, cada vez nos faz crer mais ser necessária uma "revolução técnica" que 

leve a criar um novo Ministério, do Urbanismo por exemplo, da "Construção e Urbanismo", do 

"Urbanismo e Habitação", etc., etc., mas que dê à disciplina a força de que carece, como solução, 

finalmente para a implementação do bem-estar das populações, do efeito das calamidades naturais 

(e até, em certa medida, das provenientes de ataques inimigas), em suma, para a criação da 
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imagem física da Vida Nova do Novo Homem Angolano, harmónica, equilibrada no seu complexo 

habitat – ecologia – planificação." (Castro Rodrigues, 198414) 

"Anteprojecto duma Cidade Satélite para Luanda" de Vasco Vieira da Costa 

Concurso para obtenção do diploma de arquitecto (CODA)  

O estudo que Vasco Vieira da Costa apresentou no Porto, em 1948, designado por "Cidade 

Satélite nº 3. Anteprojecto de uma Cidade Satélite para Luanda", produzido no âmbito do 

Concurso para obtenção do diploma de arquitecto (CODA), teve como referência o Plano de 

Urbanização de Luanda (figura 5) produzido por Etienne de Groër e D. Moreira da Silva, em 

1942. O Plano de Urbanização propunha a criação de cinco cidades satélite para cerca de 

50.000 habitantes cada, num total de 225.000 indivíduos, com áreas diferenciadas para 

europeus e para autóctones, conectadas em semicírculo tornejando o espaço anteriormente 

edificado, por uma estrada de circunvalação. Todavia, segundo Vieira da Costa (1984, 

apresentado em 1948), no final dos anos 1940, este Plano de Urbanização já tinha sido 

amplamente ultrapassado pelo crescimento urbano acelerado da capital angolana. 

Figura 5 – Plano de Urbanização 
de Luanda segundo Etienne de 
Groër e D. Moreira da Silva, de 
1942.  

Fonte: Fonte (Luanda, 
15/06/2011, p. 18).  

No seu projecto de 1948, Vieira da Costa começou por analisar Luanda ao nível da sua 

organização geral, sobretudo ao nível das vias de comunicação e dos arruamentos, dos 

zonamentos, dos edifícios públicos e comerciais, da habitação diferenciada para europeus e 

indígenas, das infra-estruturas urbanas e dos transportes, acabando por desenvolver um estudo 

                                                             
14 O autor refere tratar-se do ano da defesa e produção. 

Cidade Satélite No 3 
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prévio para a Cidade Satélite nº 3, tal como definida no Plano de Urbanização de 1942. 

Localizada entre Luanda e Malange (figura 6), Vasco Vieira da Costa definiu-a, neste âmbito, 

como um aglomerado autónomo, complexo e aglutinador, todavia estruturalmente indutor de 

segregação racial. Neste contexto, no que se refere às suas reflexões sobre o processo de 

expansão de Luanda no terceıro quartel do século XX o discurso do arquitecto difere do 

posicionamento de Francisco Castro Rodrigues, identificado no anterior subponto como mais 

democrático. 

"Compete, pois, ao europeu, criar no indígena necessidades de conforto e de uma vida mais 

elevada, impelindo-o assim ao trabalho que o levará a fixar-se, e o que facilitará a mão-de-obra 

mais estável. A orientação das habitações e a localização dos bairros indígenas são os dois grandes 

elementos que devem reger a composição do plano da cidade colonial. […] Assim, preferimos situar 

os bairros indígenas envolvendo o núcleo central, tendo todo o cuidado de localizá-los sempre a 

sotavento das zonas das habitações europeias, que mesmo assim serão sempre isoladas por um 

ecrã de verdura, suficientemente largo para que o mosquito possa transpô-lo. Como parece ser 

indispensável do ponto de vista higiénico e social, as populações indígenas formarão vários grupos 

dispersos, que como pequenos satélites abraçarão o núcleo europeu, ficando assim cada sector 

deste núcleo servido por um grupo indígena. Deste modo, encurtaremos a distância a percorrer entre 

o local de trabalho e a residência." Vieira da Costa (1984, apresentado em 1948, p. 49-50)  

            

Figura 6 – Proposta de áreas residenciais para europeus (à esquerda) e de bairros para indígenas (à direita). 

Fonte: Vieira da Costa (1984, apresentado em 1948, p. 125-126).  

Depois de cerca de quatro anos a trabalhar com Le Corbusier (1945-1948), Vieira da Costa 

regressou à capital angolana (1949) reingressando na Câmara Municipal de Luanda onde já 

havia sido bolseiro. Contudo, indisponível para seguir as políticas do poder colonial, cedo é 
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hostilizado pela metrópole vendo-se obrigado a abandonar funções (Fernandes,1984). Por este 

motivo, foi longe da área disciplinar do urbanismo que Vasco Vieira da Costa viu crescer a sua 

obra: destacam-se os projectos de arquitectura do mercado do Kinaxixe (1952, demolido em 

2008), do edifício Anangola (1963), do Laboratório de Engenharia de Angola (1965), da Casa 

Inglesa do morro do Samba (1965) ou do bloco da Mutamba15 (anos 1960), entre outros 

exemplares.  

Indigenato e segregação racial: apartheid em Luanda na década de 1950 

Em 1940 Luanda acolhia 61.028 indivíduos. Dez anos depois a cidade absorvia um grande 

aumento populacional passando então a alojar 141.647 habitantes, dos quais 14,6% eram 

brancos, 6,9% mestiços e 78,5% negros (Amaral, 1968; 2005). Procurando contrariar as 

recomendações da comunidade internacional e das Nações Unidas16, ou seja, a alienação das 

colónias africanas17, a metrópole continuou a traçar as grandes linhas estratégicas do 

planeamento: investiu na espansão do centro urbano para europeus, assim como nas infra-

estruturas e nas obras públicas, procurando dar sequência ao definido no Plano Geral de 

Urbanização de Luanda (1950), projectado por João Aguiar no Gabinete de Urbanização 

Colonial (figura 7).      

Na década de 1950 com o desenvolvimento industrial, aumentou a migração para as cidades, 

principalmente para a capital, com a população à procura de trabalho e de melhores condições 

de vida. Neste contexto, Luanda assistiu à multiplicação dos seus musseques18, produto da 

incapacidade de resposta da Administração colonial à acelerada e crescente necessidade de 

produção de habitação para os novos citadinos: as áreas periurbanas consolidaram-se em torno 

dos núcleos urbanizados da cidade do asfalto, ou seja, o centro antigo e suas áreas de expansão, 

                                                             
15 Actual Ministério do Urbanismo e Habitação. 
16 A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada em 1945, depois do fim da 2ª Guerra Mundial, 
com o intuito de promover uma plataforma de diálogo entre os diversos países visando, entre outros 
objectivos, a paz mundial. 
17 Na mesma linha, Portugal aprovou a Lei Orgânica do Ultramar (Lei nº 2.066/54, de 27 de Junho) onde 
as Colónias se passariam a denominar de Províncias Ultramarinas, pretendendo o Governo que estas fossem 
tão portuguesas como o Minho, o Alentejo ou o Algarve (Medina, 2005; Teixeira, 2006). 
18 Amaral (1968; Lisboa, Portugal, 26/01/2012) permanece o grande autor de referência sobre o tema da 
expansão dos musseques na época colonial. Mais recentemente, Dias e Milheiro (2010) e Raposo (2012) 
têm reflectido sobre a produção da cidade popular e autoproduzida em Luanda.  
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e evidenciaram o que os mapas do Gabinete de Urbanização Colonial evitavam revelar, uma 

crescente exclusão social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Plano Geral 
de Urbanização de 
Luanda do GUC da 
autoria de João Aguiar, 
de 1950. 

Fonte: Fonte (Luanda, 
15/06/2011, p. 20).  

Os brancos residiam no centro, enquanto os negros e a generalidade dos mestiços moravam nos 

musseques. A cidade era um espelho da sociedade colonial, do regime do indigenato e dos seus 

instrumentos oficiais de descriminação racial19, nomeadamente: (1) a diferenciação administrativa 

(Constituição da Republica de Portugal, 1951) que propunham uma lenta assimilação cultural dos 

autóctones e sua transformação em portugueses ditos civilizados; e (2) o Estatuto dos Indígenas da 

Guiné, Angola e Moçambique (Decreto-Lei nº 39.666/54, de 20 de Maio) que classificou todos 

os indivíduos de raça negra e seus descendentes de cidadãos de 2ª classe, ou seja, sem direitos 

legais e de cidadania, de propriedade e de acesso às oportunidades, etc… 

A somar ao mencionado regime do indigenato, a baixíssima instrução da população negra e 

mestiça – que contribuía para uma taxa de 96,97% de analfabetismo em Angola, em 1958 

(Anuário Estatístico do Ultramar apud Neto, 2005) – e seus impactes, como a perda de 

oportunidades de trabalho, de acesso à informação, de ascensão social, etc…, assim como as 

práticas de violência impostas pelos colonos portugueses, por exemplo, os castigos corporais e 

ofensas morais, a exploração de força de trabalho, as expropriações legais e ilegais de áreas 

rurais para cultivo ou pasto em benefício dos colonos, entre outros diversos factores, feriram 

fortemente a dignidade da população autóctone gerando um enorme ressentimento contra o 

                                                             
19 A referida legislação segregadora apenas foi abolida no início da década de 1960. 

O Plano Geral de 
Urbanização ignorou a 
existência de musseques 
interpenetrando a cidade. 
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domínio português (Neto, 2000; 2005). Todavia, a metrópole portuguesa colonialista pretendia 

integrar a Organização das Nações Unidas, o que se veio a efectivar em 1955, pelo que 

procurava persuadir a comunidade internacional emanando a imagem de uma branda 

colonização. 

Por uma política integradora nos anos 1960? O breve contributo de Fernão Simões de Carvalho 

Simões de Carvalho começou a intervir em Luanda no princípio da década de 1960 depois de 

uma breve passagem pelo atelier de Le Corbusier em Paris [1957-1959]. Trazendo a sua 

experiência profissional para Angola o urbanista propôs, muito ambiciosamente, organizar o 

território urbano da capital recorrendo à aplicação de diversos meios regionais, nacionais ou 

mundiais. 

"Com os seus tentáculos, a cidade tem vindo anexando criminosamente mais e mais terrenos, 

provocando, como diria Le Corbusier, "a apoplexia do centro e a paralisia das extremidades". 

Chegou o momento de se definir a ocupação do solo, de se fixarem as densidades populacionais, 

de estabelecer o plano do seu equipamento à "escala humana", em suma de se elaborar o Plano 

Director da Cidade [de Luanda] que definirá os princípios que devem guiar a utilização dos [seus] 

terrenos, não só da cidade como [de toda a] região em que se apoia." (Simões de Carvalho, 1963, 

p. 29) 

O Plano Director de Luanda que Simões de Carvalho desenvolveu (1961-1964)20 nunca foi 

concluído ou publicado. Não obstante, as ideias que lhe presidiram serviram de referência para 

a produção e a transformação da cidade, ao mesmo tempo que testemunharam a manifestação 

de uma política portuguesa ultramarina alegadamente mais integradora21 (figura 8). Neste 

contexto, o autor introduziu no seu estudo as seguintes propostas (Simões de Carvalho, Lisboa, 

Portugal, 21/03/2012; 16/05/2012): (1) contrariar a adopção de uma estrutura de cidades 

satélite por a considerar indutora de movimentos pendulares e de segregação rácica e/ou social; 

(2) reorganizar o centro urbano tradicional; (3) construir equipamentos colectivos partilhados; e 

                                                             
20 O Plano Director de Luanda produzido por Simões de Carvalho na década de 1960 corresponde à sexta 
versão de um plano piloto para Luanda, desde 1943 (Development Workshop et al., 2005). 
21 Segundo Mendes e Dias et al. (2005) os Planos Oficiais de Emergência (PZOI) desenvolvidos em Angola, 
nos anos de 1950 a 1970, também cumpriram essa função: consideravam a expansão urbana através da 
implementação de uma estrutura de quadrícula assente nas pré-existências, assim como a construção de 
equipamentos base e de espaços exteriores de uso colectivo. Os autores dão como exemplo o Plano de Zona 
de Ocupação Imediata de Portugália, de Adérito de Barros. 
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(4) criar unidades de vizinhança para 5.000 a 10.000 habitantes, consoante as características 

sociais e étnicas da população a acomodar. Juntamente, o autor desenvolveu novos planos de 

pormenor para a cidade, como foi o caso da Unidade de Vizinhança n.º 1, Bairro Prenda, 

realizado entre 1963 e 196522: embora não se destinasse aos habitantes dos musseques, o 

projecto considerou a reserva de lotes para autoconstrução assistida como forma de integração 

pontual da população autóctone. Contudo, apesar da sua abertura, Simões de Carvalho tinha 

uma visão etnocêntrica: "era preciso saber fazê-los habitar […] preparar a população indígena 

para viver nas unidades de vizinhança" (Simões de Carvalho, Lisboa, Portugal, 21/03/2012).  

                 

Figura 8 – Esquema viário do Plano Director de Luanda (1961-1962, à esquerda) e maqueta do bairro Prenda 
(1963-1965), de Simões de Carvalho. 

Fonte: Simões de Carvalho (Luanda, 15/06/2011, p. 6 e 13; Mendes e Dias et al. (2005, p. 44-45). 

"A captura de Luanda pelo fenómeno da globalização [nas décadas de 1960 e 1970]"23  

Em 1960 a capital angolana acolhia 224.540 habitantes (Amaral 1968; 2005)24, incluindo 

155.325 negros (69,2%) e 13.593 mestiços (6,1%), dos quais apenas aproximadamente 

100.000 se encontravam oficialmente na categoria de civilizados não-brancos (Neto, 2005). 

Motivada pela sua abertura aos mercados globais, ou seja, uma maior entrada e saída de 

investimentos, ou pelas novas políticas de povoamento e de enraizamento da colónia que 

emanavam da metrópole, Luanda acolheu a chegada de uma outra população europeia – 

contribuindo assim para um total de 55.567 brancos, de acordo com Amaral (2005) e Neto 

                                                             
22 Integravam a equipa chefiada pelo arquitecto e urbanista Simões de Carvalho, José Pinto da Cunha e 
Fernando Alfredo Pereira. 
23 Conceito retomado de Amaral (2005). 
24 Segundo Neto (2005), em 1960 Angola era um país predominantemente rural, correspondendo a sua 
população urbana a aproximadamente 500.000 pessoas (11% do total). 
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(2005) – e assistiu ao agravamento das condições de vida nos musseques onde então residia 

cerca de 80% da generalidade da população, ou seja, cerca de 180.000 pessoas (Amaral 

(1968).  

"O aumento substancial de europeus em Luanda veio agravar as clivagens raciais na vida da 

cidade, reduzindo ainda mais os espaços de convivência plurirracial (com efeitos visíveis nas 

escolas, igrejas, casas de espectáculos, clubes desportivos…) e deslocando para a periferia muitas 

famílias negras e mestiças (e não apenas as mais pobres), através de decisões administrativas ou 

pela especulação financeira com os terrenos e consequente subida das rendas de casa." (Neto, 

2005, p. 19)  

Na cidade histórica, a nova estratégia de planeamento já tinha tido grande impacte espacial 

(Martins, 2005; 2012): (1) rasgou as grandes avenidas, como a Av. do Brasil, a Av. dos 

Combatentes, a Av. Paiva Couceiro, a Av. Brito Godins, a Av. Sá da bandeira e a Alameda D. 

João II, entre algumas outras que conservaram a continuidade dos eixos originais, alterando a 

estrutura da malha urbana existente, (2) destruiu uma parte do edificado tradicional25, e (3) 

promoveu a construção de novos bairros habitacionais, muitos em altura. As novas áreas da 

cidade do asfalto construídas para europeus, brancos, com habitação condigna e infra-

estruturadas e de acesso fácil aos recursos urbanos, confrontavam-se nas suas franjas (figura 9), 

por vezes interpenetravam-se nos interstícios mais centrais (figura 10), com a extensa malha 

periurbana autoproduzida por negros e por mestiços autóctones, com habitação precária e sem 

infra-estruturas urbanas e/ou serviços básicos. 

No que se refere aos musseques, Amaral (1968) refere a existência de uma Comissão 

Administrativa de Bairros Populares de Angola (1961), resultante da fusão das outras várias 

Comissões Administrativas dos Bairros Indígenas, criadas em 1948, sendo esta constituída 

sobretudo com o objectivo de auxiliar a construção de habitações para as classes de menores 

recursos. Todavia, segundo este autor, este programa era de difícil concretização porque o 

conhecimento da Administração colonial sobre as populações que habitavam estas áreas 

periurbanas era muito reduzido.  

 

                                                             
25 No trabalho que desenvolveu, nomeado de "Angola: arquitectura e história", Batalha (2006) apresenta 
um estudo detalhado sobre a arquitectura tradicional de Luanda parcialmente desaparecida. 
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Figura 9 – Contacto da cidade urbanizada com os musseques em 1957 (à esquerda) e em 1968 (à direita).  

Fonte: Amaral (1968, p. 29).  

 

 

Figura 10 – Esquema geral de uso existente, em 1974 (à esquerda) e Luanda e seus musseques nos anos 
1970 (à direita). 

Fonte: Troufa Real (1997, p. 10); Amaral (2005, p. 49). 

Musseques por entre o residencial urbano 
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Relativamente aos instrumentos jurídicos coloniais de produção e de transformação espacial 

destacamos a velha Lei de Terras (Lei nº 2.030/48, de 22 de Junho). De acordo com esta 

legislação o Governo, central ou local, poderia ceder o direito de superfície e construção para 

efeito de utilidade pública. Por outro lado, no início da década de 1960, o Decreto-Lei nº 

43.894/61, de 6 de Setembro, veio regular a ocupação e concessão de terrenos nas diversas 

Províncias Ultramarinas, nomeadamente o aforamento, o arruamento e a concessão gratuita, 

contribuindo, assim, para a mencionada metamorfose de Luanda. Como complemento, a 

Development Workshop et al. (2005) referem-se ao Código de Construção Português (1954) e 

Plano Sanitário de Luanda (1966). 

Acerca da produção de novos planos para a capital, no início dos anos 1970, o Governo 

português colonial contratou uma empresa de consultoria francesa, Omnium Technique 

d´Aménagement (OTAM), para promover 3 polos de crescimento alternativos à volta do espaço 

edificado – em Viana, Cacuaco e Camama –, considerando uma área completa de intervenção 

de 17 mil hectares (Development Workshop et al., 2005; Raposo, 2007; Bettencourt, 2011). 

Apesar da proposta da OTAM ser segregadora em termos raciais e funcionais, o Plano Director 

Regional que a empresa desenvolveu para Luanda reconhecia, pela primeira vez, a necessidade 

de melhorar os seus musseques, em vez de os deslocar. No entanto, de acordo com uma 

engenheira angolana com intervenções no território em Luanda (entrevista da Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 23/04/2012), esta proposta de Plano Director Regional foi muito criticado na 

época. 

Crescimento de Luanda no fim do período colonial 

Em 1970, Angola acolhia cerca de 5 milhões e seiscentos mil habitantes. Na capital residiam 

480.613 pessoas (tabela 1 e gráfico 1), das quais 126.233 eram brancas (26.3%) (tabela 2 e 

gráfico 2) (Amaral, 2005). A restante população, cerca de 74% de negros e de mestiços 

autóctones, morava em áreas periurbanas autoproduzidas, sendo que "em 1973, 50% dos 

habitantes dos musseques de Luanda já lá tinha nascido" (Development Workshop et al., 2005, 

p. 69).  
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Tabela e gráfico 1 – Síntese do crescimento populacional de Luanda entre 1940 e 1970, 

segundo censos.  

 

ANO 1940 1950 1960 1970 

HABITANTES 61.028 141.647 224.540 480.613 

 

 
Fonte: Amaral (2005, p. 52). 

Tabela e gráfico 2 – População branca a residir em Luanda entre 1940 e 1970, segundo 
censos. 

  

ANO 1940 1950 1960 1970 

HABITANTES 8.944 20.710 55.567 126.233 

VALOR RELATIVO 14.7% 14.6% 24.7% 26.3% 

 

 

Fonte: Amaral (2005, p. 52)  

Neste contexto, se em 1960 Luanda ocupava uma área urbana de 18.81 Km2, em 1975 este 

valor aumentava para os 45.19 km2 (MINUA, 2008). Os musseques da capital foram sendo 

empurrados para os cada vez mais distantes limites da cidade. Os impactes sócio-territoriais 

excludentes da alegada política integradora da metrópole eram, desta forma, evidentes para a 

população angolana de recursos condicionados. 
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"À medida que a cidade se foi urbanizando, pela construção de prédios e pela abertura de vias de 

comunicação, os "muceques"26 foram sendo expelidos para zonas cada vez mais distantes, situadas 

nos arrabaldes destituídos de interesse [...]. Portanto, têm constituído uma presença permanente, e 

a sua multiplicação tem sido um facto incontestável, ampliada nos últimos anos pelo crescimento 

explosivo da imigração urbana. [...] os "muceques" continuarão a desempenhar um lugar de 

refúgios da população que, pelos seus rendimentos baixos, não consegue habitar na área 

urbanizada." (Amaral, 1968, p. 116)   

A guerra anticolonial e a inevitável catarse da descolonização (1961-1975) 

A partir da década de 1950 surge em Angola uma resistência nacionalista contra ao regime, 

contudo rival entre si (Hodges, 2002; Neto, 2005; Teixeira, 2006)27: (1) o Movimento Popular 

de Libertação de Angola (MPLA, liderado por Agostinho Neto)28; (2) a Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA, liderada por Holden Roberto)29; (3) a União Nacional para a 

Independência Total de Angola (UNITA, liderado por Jonas Savimbi)30; e (4) a Frente de Libertação 

do Enclave de Cabinda (FLEC)31, destacam-se pelo protagonismo que assumem no âmbito da 

guerra anticolonial (1961-1975) contra a Administração portuguesa. 

O regime ditatorial português preteria a indústria em benefício da promoção da agricultura e 

produção de gado em Angola. A auto-suficiência desta colónia derivava basicamente da 

exportação de café, algodão, milho, mandioca, tabaco, cana-de-açúcar, etc..., encontrando-se 

igualmente restringida à pesca e às indústrias extractivas de exploração mineira – com destaque 

para os diamantes –, e às indústrias extractivas de exploração açucareira e de madeiras. A 

metrópole visava, assim, evitar concorrência dentro do mencionado império ultramarino e, ao 

mesmo tempo, contrariar o aparecimento de uma classe insurgente sendo que, perante qualquer 

forma reconhecida de oposição, exercia violência letal (Teixeira, 2006).  

                                                             
26 Vocábulo escrito de acordo com o texto original do autor. 
 27 Estes autores, que estudaram o processo anticolonial, referem que a rivalidade étnica enfraqueceu o 
movimento nacionalista angolano. 
28 O MPLA foi fundado na década de 1950 e contava sobretudo com o apoio dos Mbundos, o segundo 
maior grupo étnico de Angola. 
29 A FNLA descende da União das Populações de Angola (UPA) surgindo no início da década de 1960. A 
FNLA contava sobretudo com o apoio dos Bacongos, o terceiro maior grupo étnico de Angola. 
30 A UNITA surgiu em meados da década de 1960, contando com o apoio do maior grupo étnico de Angola, 
ou seja, os Ovibundos. 
31 A FLEC foi constituída no início dos anos 1960 com o objectivo de promover a independência dessa 
região. 
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Neste contexto, foi precisamente a violência da Administração colonial canalizada contra as 

populações rurais que catapultou a rebelião da luta armada nacionalista anticolonial: em Janeiro 

de 1961, os camponeses que trabalhavam nos campos de algodão da Cotonang, em Malanje, 

foram brutalmente assassinados por fazer greve e reivindicar melhores condições de trabalho e 

salários mais justos. Como resposta a metrópole enviou as suas tropas militares para Angola. 

"Rapidamente e em força"32 e/ou "Angola é nossa!" tornaram-se os motes do então Governo de 

Portugal. 

Em 1961, o Movimento Popular de Libertação de Angola atacou episodicamente as prisões de 

Luanda para libertar prisioneiros políticos33. A guerra anticolonial desenrolou-se essencialmente 

junto às fronteiras ou em áreas rurais de escassa população. Todavia, promoveu o aumento de 

diversos fluxos migratórios, quer para as grandes cidades, quer para os países vizinhos. No final 

de 1961 a ONU (apud Neto, 2000), por exemplo, contabilizou 200.000 angolanos refugiados 

no Zaire (actual Republica democrática do Congo). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
32 Extracto do discurso de Oliveira Salazar (1961) disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=SkeVuo738fM [Consult. 2 Out. 2013]. 
33 Para aprofundar a questão dos prisioneiros políticos ver o documentário anticolonialista de Maldoror 
(1971). 

http://www.youtube.com/watch?v=SkeVuo738fM
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2.3 ESBOÇO DA CIDADE SOCIALISTA (1975-1985/90) 

EM CONTEXTO DE GUERRA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – "O que é determinante para a unidade é a ideologia, não é a geografia"1  

Fonte: Anónimo (1977)2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"E ergueram a casa com paredes de paus e madeiras primeiro, mais tarde, poucopouco, blocos de cimento. 
O país estava numa kazukuta, que no linguajar dela queria dizer confusão, não pediram autorização a 
ninguém, o governo tinha mais em que se ocupar, com guerra e muitos problemas de fome e carestia, até 
hoje não têm papel do governo a dizer que a casa é deles, um dia talvez vão nos chatear e correr daqui, 
não sei não, nessa vida já assisti a muita injustiça." (Pepetela, 2012, 1ª ed. 2005, p. 44) 

                                                             
1Slogan utilizado em posters e capas de revistas em Angola no final da década de 1970, referente ao 
encontro oficial de Agostinho Neto e Fidel de Castro em Luanda, em 1977. 
2 Disponível em http://rubelluspetrinus.com.sapo.pt/neto-fidel.jpg [Consult. 21 Jul. 2014]. 
 

http://rubelluspetrinus.com.sapo.pt/neto-fidel.jpg
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Após a queda do regime ditatorial em Portugal, a 25 de Abril de 1974, na sequência das 

prolongadas lutas anti-coloniais que ocorreram nas colónias africanas (Angola, Guiné-Bissau e 

Moçambique), (1) o novo regime político português reconheceu o direito à autodeterminação, (2) 

é formado um Governo de transição em Angola3, e (3) declarada a sua independência4. Pouco 

tempo depois, a 11 de Novembro de 1975, o MPLA estabeleceu um regime político 

monopartidário tendo António Agostinho Neto (1974-1979) assumido a presidência do país. 

Após a dipanda5, Angola apostou na construção de uma nova identidade e, sob o lema 

"Revolução, pelo poder popular! Pátria unida, liberdade. Um só povo, uma só Nação6", o 

mencionado partido no poder (1) liderou o nacionalismo moderno angolano, (2) defendeu o 

centralismo democrático enquanto linha ideológica de orientação, e (3) perfilhou o discurso 

marxista-leninista, seguindo as mesmas linhas perfilhadas pela superpotência União Soviética 

(URSS)7 e Cuba (figura 12).   

Figura 12 – Mapa da máxima 
extensão do Bloco Socialista 
Soviético (1945-1990). 

Fonte: Anónimo (s/d). 
Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/B
loco_do_Leste#mediaviewer/Fi
cheiro:Communist_countries.PN
G [Consult. 21 Jul. 2014].  

A construção dessa nova identidade angolana não dependeu apenas dos desígnios do novo 

partido-Estado ou do grupo étnico Mbundo, predominante em Luanda e principal apoiante do 

MPLA8. Para além da difusão cultural, de influências, de informação, etc…, concebida pela 

migração multi-étnica rural-urbano, Angola ganhou protagonismo no âmbito da Guerra Fria, 

considerando o conflito armado protagonizado com a UNITA à escala local, simultaneamente 

                                                             
3 O referido Governo de transição respeitou o Acordo do Alvor (15 de Janeiro de 1975) sendo constituído 
por Portugal e três partidos nacionalistas angolanos (MPLA, UNITA e FNLA). 
4 A Lei n.º 7/74, de 27 de Julho, determinou a aceitação da independência dos territórios ultramarinos. 
5 A palavra significa independência em dialecto local quimbundo.  
6 Refrão do hino nacional de Angola, "Angola Avante!" (1975). 
7 Sobre o tema do expansionismo militar russo em Angola ver Milhazes (2009). 
8 Em 1970, 43,60% dos habitantes dos musseques de Luanda, ou seja, 12.781 agregados familiares, eram 
de predominância étnica Mbundu (Amaral, 2005). 

ANGOLA 

CUBA 

URSS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/B
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envolvendo a oposição da África do Sul e dos Estados Unidos da América (EUA)9 à escala 

internacional. 

Ao mesmo tempo, em Angola, ainda antes e depois da independência, surgiram fracções 

adversárias dentro do partido MPLA. Alguns dissidentes de extrema-esquerda, por exemplo, 

liderados por Nito Alves – como membros do Comité Central, oficiais superiores militares e 

membros das forças de segurança –, defenderam uma política de mobilização e de participação 

popular10. Neste âmbito, o dia 27 de Maio de 1977 testemunhou o ensaio para um golpe de 

Estado que resultou na detenção e na execução sumária dos seus simpatizantes e opositores ao 

regime vigente11. Sem nenhuma resistência interna, logo se afirmou um poderoso sistema 

presidencial, onde o chefe de Estado de Angola assumiu várias funções, nomeadamente: (1) 

Presidente do partido; (2) Presidente da República; e (3) Comandante Supremo das Forças 

Armadas. Dois anos mais tarde, com a morte do Presidente Agostinho Neto, em 1979, José 

Eduardo dos Santos (1942-) assumiu as suas funções mantendo-se como líder no poder até à 

actualidade. 

Constrangimentos de uma economia planificada e centralizada 

Com a adopção do modelo socialista12, Angola perfilhou uma economia planificada e 

centralizada, assente na regulação de preços e na atribuição administrativa de recursos. Este 

sistema ideológico e económico acabou por reforçar o modelo de governação autocrata e 

burocrático herdado do colonialismo português. Paralelamente, ao nível económico, Angola 

assistiu à redução da originalmente fraca capacidade industrial, ao abandono da actividade 

agrícola, os dois agravados pela inexistência de pessoal qualificado. Estes constrangimentos 

tinham sido provocados: (1) pela fuga dos colonos portugueses, que dominavam a maior parte 

dos sectores da economia, incluindo os seus quadros técnicos; (2) pela falta de investimento da 

nova governação nas actividades produtivas e no sector da educação; e (3) pela purga de uma 

parte da intelligentsia angolana, em 1977. Os recursos naturais, como os diamantes e/ou o 

petróleo, eram essencialmente canalizadas para o movimento armado, principalmente para o 

                                                             
9 Sobre o papel dos Estados Unidos da América no processo da descolonização angolana ver Moreira de 
Sá (2011). 
10 O movimento ficou conhecido como fraccionismo e/ou nitismo. 
11 Desta operação resultaram dezenas de milhares de mortos (ver Mateus e Mateus, 2009; Pacheco, 2010; 
Milhazes, 2013). 
12 O modelo político foi adoptado no primeiro congresso do MPLA (1977), tendo ficado expresso na 
redacção dos estatutos do partido. 
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MPLA e a UNITA, em prejuízo do desenvolvimento do país e da melhoria da qualidade de vida 

das populações. Neste contexto, no fim da década de 1980, Angola revelou uma inversão na 

relação entre o valor das exportações de petróleo e o Produto Interno Bruto per capita (Banco 

Mundial apud Hodges, 2002).  

Em Angola, em meados da década de 1980, os impactes das escolhas políticas e económicas, 

assim como a emergência do clientelismo13, enfraqueceram a imagem do partido-Estado que 

liderava em contexto de guerra civil.  Ao mesmo tempo, o aumento da dívida externa e a perda 

de credibilidade financeira à escala internacional levou o MPLA a assumir uma mudança 

estratégica na condução da sua política económica14 (Hodges, 2002; Lopes et al., 2007a; 

Guedes, 2011). O Governo encetou relações priveligiadas com o ocidente neoliberal 

aproximando-se do sistema de Bretton Woods15, incluindo suas exigencias de monitorização 

externa16. Neste âmbito, promoveu igualmente a abertura do país aos mercados nacionais e 

internacionais, incentivando o aumento dos negócios e dos investimentos privados. Ao mesmo 

tempo, procurou implementar uma reforma política ancorada em diversos programas de 

estabilização económica17. 

Êxodo rural e crescimento natural em Luanda  

Em 1975 existiam aproximadamente 340.000 europeus a viver em Angola, tendo cerca de 

320.000 portugueses e 80.000 angolanos abandonado a região após a sua independência 

(Hodges, 2002; Human Rights Watch e SOS Habitat, 2007). Por outro lado, a insegurança 

causada pelo alastrar da guerra civil protagonizada entre o MPLA e a UNITA, a procura de 

melhores condições de vida, sobretudo nos meios urbanos, e o retorno de algumas populações 

                                                             
13 Sobre o tema do clientelismo Messiant (2001, p. 290) refere: "this had led, by the mid- 1980s, to a turn 
towards a change in the political economy and a system of clientelism in which members of the nomenklatura 
were able to make considerable financial profits from their privileged legal position in the informal (and illegal) 
economy conduced in US dollars". 
14 No segundo congresso do partido (1985) o MPLA abandonou o modelo socialista perfilhado em 1977 e 
assumiu a referida reforma política e económica. 
15 Composto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI, 1944-) e pelo Banco Mundial (BM, 1945-). 
16 Angola manteve uma autonomia financeira relativa através do controlo da exploração e exportação de 
petróleo. Croese (2011) refere que Angola conseguiu resistir à implementação de um programa de 
ajustamento estrutural mais rígido porque pôde contrair empréstimos junto de bancos internacionais. 
17 Até ao início da década de 1990 foram promovidos três programas de estabilização económica: o 
Programa de Saneamento Económico e Financeiro (SEF, 1987), o Programa de Recuperação Económica 
(PRE, 1989) e o Programa de Acção do Governo (PAG, 1990). No total, entre 1987 e 2001 foram 
promovidos nove programas de estabilização (sobre os demais programas ver subcapítulo 2.4) (Hodges, 
2002; Guedes, 2011). 
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instaladas nos países vizinhos – como a comunidade angolana de etnia Bacongo residente no 

antigo Zaire (Lopes et al., 2007b) –, promoveram o aumento dos movimentos migratórios no 

sentido da capital angolana, estimulando o seu crescimento demográfico: se em 1970 residiam 

480.613 indivíduos em Luanda (Amaral, 2005), em 1983 – apesar do abandono massivo dos 

portugueses (1975) –, o valor mais que duplicou para 923.842 habitantes (Lopes et al., 2007b). 

No início dos anos 1990, as estimativas do Instituto Nacional de Estatística apontavam para 

1.822.407 residentes e a conjuntura estrutural indicava que este número continuaria a crescer 

(tabela 3 e gráfico 3). Entre 1980 e 1991, o aumento da taxa bruta de natalidade, a par da 

redução da mortalidade18, conduziram a cidade de Luanda para uma taxa de crescimento anual 

de 7% (idem).   

Tabela e gráfico 3 – Síntese do crescimento populacional de Luanda entre 1974 e 2000, 
segundo censos parciais (1983) e estimativas (1974, 1993 e 2000). 

 

ANO 1974 1983 1993* 2000** 

HABITANTES 480.613 (a) 923.842 (b)  1.822.407 (b) 3.276.991 (b) 

 

 

Fonte: (a) Amaral (2005, p. 52) e (b) Lopes et al. (2007b, p. 44). 
* Inquérito sociodemográfico realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 
** Cálculos efectuados a partir do inquérito do INE aos agregados familiares sobre receitas e despesas. 

A expansão e consolidação de Luanda e seus musseques 

Com o aumento do seu crescimento populacional, Luanda assistiu a uma intensa procura de 

habitação. Após a independência, muitos angolanos exilados, maioritariamente a residir em 

países vizinhos, ou deslocados de guerra oriundos dos mais diversos meios rurais de Angola, 

                                                             
18 Lopes et al. (2007b) referem uma média de 8 filhos por mulher para Luanda (1983) e um aumento da 
esperança média de vida de 35 para 45 anos (1960-1990). 
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ocuparam as propriedades, ou seja, as terras e as habitações abandonadas pelos ex-colonos 

portugueses. Neste âmbito, relativamente à expansão e consolidação da capital angolana na 

década de 1980, início dos anos 1990, são distintos os tipos de assentamentos e áreas 

habitacionais identificados (Development Workshop et al., 2005; Bettencourt, 2011)19: (1) centro 

urbanizado; (2) bairro popular; (3) musseques ordenados; e (4) musseques antigos. 

No centro urbanizado, os edifícios concluídos ou em construção foram habitados por famílias 

angolanas de parcos recursos. O edifício de 22 pisos20 (figura 13), confinante com o velho 

mercado do Kinaxixe (ver subcapítulos 2.2 e 4.3), é um exemplo expressivo desta forma de 

apropriação e coabitação com grupos sociais mais favorecidos.   

"Um cântico suave, doloroso, ia nascendo no 

meio das águas verdes e putrefactas que durante 

anos se foram formando ao lado de um edifício 

em construção no Kinaxixi. Um prédio […], cujas 

obras pararam com a independência [e que] 

apresentava já alguns apartamentos com 

paredes de tijolos. Como aquela gente 

conseguiria subir com os tijolos pelas escadas 

periclitantes, era um mistério para os vizinhos. 

Vozes se levantavam, devia desalojar-se os 

refugiados e terminar a construção do edifício 

segundo todas as regras. Eram um perigo para 

toda a gente. […] Mas os inquilinos clandestinos 

pouco se preocupavam. Antes morar ali que na 

rua. (Pepetela, 2008, 1ª ed. 1995, p. 13 e 54) 

 

Figura 13 – Fachada de edifício mussequizado no 
largo do Kinaxixe, actualmente devoluto. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Os bairros populares foram construídos nas décadas de 1960 e 1970 para agregados de origem 

europeia, ou seja, famílias brancas, todavia mais pobres, ou para alguma classe trabalhadora 

negra, por vezes também para realojamento de populações a residir nos musseques. Os bairros 

populares possuíam uma reduzida infra-estruturação urbana e, ao longo dos anos, o acesso aos 

                                                             
19 As categorias apresentadas estão de acordo com o definido pelos autores. 
20 O edifício, desenhado pelo arquitecto Manolo Potier, foi ocupado no início da década de 1990. A 
comunidade de baixos recursos que lá residiu após a independência foi desalojada (2011) e realojada no 
conjunto habitacional do Zango (Raposo, 2012). 
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serviços locais acabou por se perder. Configura um exemplo deste tipo de área habitacional o 

bairro Popular, em Kilamba Kiaxi (figura 14).  

Figura 14 – Planta sinóptica das formas de 
utilização do solo no bairro Popular, em 1968. 

Fonte: Amaral (1968, s/p).  

Os musseques ordenados foram produzidos durante a época colonial em extensão do centro 

urbanizado ou dos mencionados bairros populares. Assim como ocorreu nesses bairros, os 

musseques ordenados foram transformados, densificados e mussequizados. Também como 

aconteceu com os bairros populares, as habitações e os seus anexos foram construídas em tijolo 

ou em blocos de cimento, com cobertura de zinco ou fibrocimento (figura 15), por entre 

arruamentos de traçado regular. Todavia, contrariamente aos primeiros, os moradores dos 

musseques ordenados nunca tiveram acesso às infra-estruturas urbanas ou serviços sociais. O 

bairro Palanca, confinante com o bairro Popular (Kilamba Kiaxi), configura um exemplo deste tipo 

de assentamento habitacional. 

Figura 15 – Ortofotomapa do bairro Palanca (S/ escala). 
Fonte: Google Maps (2013) 
  

Os musseques antigos de Luanda cresceram muito além dos assentamentos originais dos 

autóctones do século XVI, mantendo-se nos interstícios das áreas urbanizadas mais centrais, em 

solos de terra batida, incluindo algumas zonas de risco geológico. As habitações, outrora de 

Musseque 

Comércio 
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luando21, pau-a-pique ou madeira, passaram a ser edificadas para durar, tendo os moradores 

recorrido a materiais idênticos aos utilizados nos demais bairros, os populares e os musseques 

ordenados. Nos musseques antigos, de que é um exemplo expressivo o bairro Cazenga, as 

famílias também não tinham acesso a infra-estruturas urbana ou aos benefícios da urbanização 

(saúde, educação, lazer, etc…). No entanto, beneficiavam da proximidade ao centro urbanizado 

de Luanda e aos seus recursos. Relembramos que, para Raposo e Salvador (2007), no que se 

refere à qualidade do urbano, a proximidade ao centro urbanizado corresponde a um dos 

indicadores de urbanidade22. 

Ao mesmo tempo, fora dos limites da cidade de Luanda, contudo ainda dentro da mesma 

Província, em lavras ou espaços ligados à agricultura de subsistência, apareceram outras 

ocupações de natureza rural, principalmente na região de Cacuaco. Neste contexto, em 1980, a 

capital angolana apresentava uma área urbana de aproximadamente 50 km2, tendo em apenas 

9 anos o valor mais do que duplicado (Gameiro, Lisboa, Portugal, 23/09/2010)23 (figura 16).  

 

 

 

 

 

Figura 16 – Crescimento urbano de Luanda entre1980 e1989. 

Fonte: Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010, p. 8). 

Medidas políticas de impacte territorial 

Durante o seu período socialista, o Governo de partido único procurou implementar algumas 

medidas com o objectivo de reduzir a polarização sócio-espacial estabelecida entre centro 

urbanizado e áreas periurbanas, co-produzidas em complemento da intervenção do Estado 

                                                             
21 Como referido no subcapítulo 2.2 a palavra significa esteira de papiro. 
22 No trabalho que desenvolvem para Luanda e Maputo, as autoras cruzam a análise das práticas sociais 
com a análise das práticas espaciais e suas respectivas estruturas, procurando identificar os tipos de 
habitação mais significativos dos diferentes grupos sociais, considerando que estes também representam 
diferentes níveis de urbanidade e precariedade. 
23 O autor apresenta estes valores como dados oficiais. No entanto, como nunca foi efectuado nenhum 
levantamento, não é possível avaliar o seu rigor. 
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colonial, ou seja, os bairros populares, ou autoproduzidas pelos grupos sociais de menores 

recursos, nomeadamente os musseques mais ou menos centrais: 

(1) A Constituição da República Popular de Angola (Lei nº 1/75, de 11 de Novembro) reclamou 

a terra para a propriedade do Estado. Ao mesmo tempo, a Lei nº 3/76, de 3 de Março, ratificou 

a nacionalização e o confisco de empresas e outros bens. De acordo com esta legislação, todos 

os imóveis abandonados por mais de 45 dias ou pertencentes a colaboradores com organizações 

fascistas, por exemplo a polícia secreta colonial, ou consideradas pelo partido MPLA como 

antinacionais – UNITA, FNLA e FLEC –, deveriam ser apreendidos pelo Estado. No entanto, de 

acordo com a Human Rights Watch e SOS Habitat (2007), o Governo não registou cada 

transferência efectuada, pelo que não existe informação sobre os bens imobiliários (habitações, 

etc…) que efectivamente passaram para o património público. 

(2) Com a aprovação do Decreto-Lei nº 187/80, de 15 de Novembro, a Província de Luanda foi 

separada da Província do Bengo passando a integrar, desde a mencionada data, os sete 

Municípios urbanos da cidade de Luanda (Ingombota, Maianga, Rangel, Sambizanga, Samba, 

Kilamba Kiaxi e Cazenga) e outros dois rurais (Cacuaco e Viana) (Raposo, 2007).  

(3) Entre 1975 e 1979, o Governo angolano criou novas estruturas que intervieram nas áreas 

periurbanas de Luanda. Neste âmbito, o Gabinete de Habitação de Angola (GHA) realizou um 

trabalho de inventariação e de reordenamento de alguns musseques de Luanda, entre 1975 e 

1976, de que é exemplo o novo Plano do bairro Golfe, coordenado pelo já referido arquitecto 

José Troufa Real (ver subcapítulo 2.2). Posteriormente, o Ministério das Obras Públicas e da 

Habitação deu seguimento a este projecto. O Plano Director da Região de Luanda (1973) (ver 

subcapítulo 2.2) serviu de base para a produção deste novo bairro, agora direccionado para a 

população mais carenciada. Neste âmbito, assim como ocorreu no projecto do Alto do Liro no 

Lobito (ver subcapítulos 2.2 e 8.2), o Plano do bairro Golfe considerou a atribuição de lotes a 

famílias de baixos recursos para autoconstrução assistida, incluindo a implementação de infra-

estruturas (abastecimento de água, esgotos, electricidade, arruamentos e também transportes), 

assim como o acesso a equipamentos básicos (Troufa Real, 1997) (figura 17). 
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Figura 17 – Estrutura dos lotes para autoconstrução no novo 
bairro Golfe.   

Fonte: Troufa Real (1997, p. 22)    

(4) Com a adopção do sistema ideológico socialista, Angola acolheu influência de Cuba 

relativamente às questões da urbanização e da habitação. Neste contexto, sobretudo a partir de 

1977, o partido-Estado MPLA rejeitou o modelo em altura da cidade capitalista, reflexo de uma 

dinâmica económica e imobiliária perfilhada pelo regime colonial na década de 1960, assumiu 

a produção de edifícios de habitação colectiva de altura média, de quatro a seis pisos (figura 18), 

e importou novos métodos construtivos de pré-fabricação, recorrendo a materiais de construção 

como o betão leve do tipo painéis Sandino.  

"Antes de vir a Luanda, todos os cubanos me diziam: "Luanda é uma cidade muito bonita". 

Efectivamente Luanda é uma cidade muito bonita. Tem grandes edifícios de dez, doze andares; 

grandes avenidas… Há 140 edifícios para terminar […] Agora, o governo angolano enfrenta estes 

problemas: muitos grandes edifícios que estão por terminar. E muitas famílias vivem nos musseques. 

Que fazer? Dedicar todos os recursos a concluir esses edifícios? Serão alguns centos, talvez alguns 

milhares de habitações. Mas isso é muito caro. Com o que custa um desses apartamentos talvez se 

façam três casas […] Aqui no Golfe há-de erguer-se a primeira experiência piloto de urbanização 

[…] Os prédios se forem muito altos precisam de elevadores, tecnologia que os angolanos não 

dispõem e ficam sempre dependentes dos países capitalistas para a sua manutenção […] Se forem 

moradias unifamiliares aumentam de tal forma a cidade que precisam de uma rede de transporte 

eficaz e as viaturas e manutenção dependem do imperialismo […] a solução tem que ser prédios 

pequenos onde se estabeleçam relações de convívio e vizinhança e que não aumentem a cidade de 

forma a torná-la insuportável […] a Revolução tem que construir para todos." (Castro, 1977 apud 

Pereira, 6 Ago. 2011)24 

                                                             
24 Extracto do discurso do Presidente cubano durante a visita oficial a Luanda (23 Mar. 1977). Disponível 
em http://recordacoescasamarela.blogspot.com/2011/08/nao-sei-por-onde-vou-mas-sei-que-nao-se.html 
[Consult. 6 Ago. 2011]. 
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Figura 18 – Construção do tipo 
cubana na zona do Golfe.  
Fonte: Fotografia da Autora 
(2012).  

A Direcção Nacional de Planificação Física de Angola (DNPF), do Ministério de Construção e 

Habitação, também recebeu apoio cubano para elaborar um novo esquema preliminar do Plano 

Director de Luanda (1979). O projecto incluiu 5 opções de planificação, no entanto foi 

rapidamente ultrapassado pelas grandes transformações urbanas de Luanda, nunca tendo 

chegado a ser aprovado e/ou implementado (Development Workshop et al., 2005; Raposo, 

2007; Bettencourt, 2011). 

(5) Em 1980, o partido-Estado publicou uma Lei da Autoconstrução (Decreto nº 188/80, de 17 

de Novembro) e o Regulamento (Decreto executivo conjunto nº 91/80, de 13 de Dezembro): "a 

autoconstrução consiste na construção colectiva ou individual de habitações e [de] obras sociais, 

pelas massas populares, a partir da iniciativa das mesmas e com os materiais disponíveis no local, 

sob a orientação técnica do Estado" (artigo 1º da Lei da Autoconstrução). Em 1987, o 

Departamento Nacional de Urbanismo em parceria com a organização não-governamental 

Development Workshop criou um Gabinete de Reabilitação dos Musseques (GARM). Juntos 

propuseram desenvolver uma estratégia de mobilização social para o fornecimento de serviços 

urbanos básicos e de gestão comunitária de distribuição de água, todavia não conseguiram 

responder ao rápido aumento das necessidades (Development Workshop et al., 2005). 
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2.4 ARRANQUE DA CIDADE NEOLIBERAL (1990-2002) 

EM CONTEXTO DE GUERRA CIVIL 

 

 

Figura 19 – Crianças no musseque por entre casas de chapa de zinco.  

Fonte: Fotografia de Andreia Bettencourt (2010). 

 

 

 

 

"Internacionalmente somos mais destacados é na guerra e na fome, única chuva que lhes interessa vir aqui 
sofrer é chuva petróleo-diamantífera, tás a captar, uí?, outras das lamas dos mosquitos gordos de matar 
ndengues1 na febre das madrugadas, ou mesmo chuva do sorriso repentino e rebentado dos alcatrões de 
nunca mais lhe concertarem, ou chuva molhada nas nenhumas tendas e telhas dos deslocados provinciais da 
nossa guerra gorda e engordante, essas são chuvas mais próprias para pobres, e essas ninguém veio aqui 
pôr pele dele pra ser salpicado na visão dos olhos […] Nosso povo é que me causa mesmo espanto no 
coração." (Ondjaki, 2008, 1ª ed. 2004, p. 23) 

                                                             
1 A palavra significa crianças em dialecto quimbundo. 
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No final da década de 1980, o sistema ideológico socialista angolano espelhava o contexto 

geopolítico que deu origem: (1) à queda do muro de Berlim, em 1989; (2) à queda do bloco 

soviético, com o qual alinhava o partido-Estado MPLA; e (3) à abertura político-económica dos 

designados países de leste (1991). Ao mesmo tempo, o fim da longa Guerra Fria (1945-1991) 

indiciava consequências regionais em África, como por exemplo o derrubar do regime de 

apartheid perfilhado pela África do Sul (1990) e a independência da Namíbia (1991).  

Com o desmantelamento geoestratégico e militar da União Soviética, os Estados Unidos da 

América passaram a assumir liderança económica à escala internacional. Neste âmbito, a 

valorização económica prosperou estimulada pela força dos fluxos – nomeadamente, de capital, 

de bens, serviços, tecnologia, comunicações e informações –, sustentada por uma rede 

hegemónica global. Desta forma, ancorado na abertura aos diversos mercados e na sua 

desregulação, na livre concorrência e também na privatização dos serviços, etc…, o 

neoliberalismo vingou à escala mundial, sobretudo na sociedade ocidental e nos ditos países 

centrais. No entanto, os ventos de mudança ideológico-estratégica também se fizeram sentir em 

África. Em Angola, os impactes da mundialização do capital, de acordo com a perspectiva 

estratégica dos agentes económicos, associaram-se aos interesses cada vez mais complexos da 

estrutura de governação central.  

Capitalismo neoliberal em Angola 

A partir de 1991, o Governo angolano começou a incentivar a livre circulação de capitais e a 

privatização dos sectores económicos e sociais. Os investidores privados começaram a assumir 

um papel relevante no sector urbano, tendo o começo desta política governamental de alienação 

dos serviços públicos2 contribuído para uma diminuição da qualidade de vida nos musseques, 

sobretudo na capital (Raposo e Salvador, 2007). Conjuntamente, desde o início da referida 

década até à actualidade, o Governo MPLA tem sustentado a economia angolana através do 

abastecimento de petróleo a diversas nações capitalistas ditas centrais (Pacheco, 2010). No 

entanto, o retorno económico obtido em cenário de guerra civil não convergiu para a melhoria 

das condições de vida da população carenciada, ou seja, não foi canalizado para o acesso à 

saúde, educação e/ou condições de habitabilidade, etc…  

                                                             
2 A Embaixada da República de Angola (s/d) faz referência ao Gabinete de Apoio ao Redimensionamento 
Empresarial (GARE, 1995-1996), encarregue pela reestruturação de empresas e de sociedades estatais e sua 
privatização total ou parcial. 
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Ao mesmo tempo, o país continuou a procurar implementar novas reformas e contra-reformas 

macroeconómicas, todavia sem sucesso. Na sequência dos programas de ajustamento 

identificados para a década de 1980 (ver subcapítulo 2.3), surgiram ainda outros seis novos 

programas de estabilização económica (Hodges, 2002; Guedes, 2011): (1) o Programa de 

Estabilização da Economia (PEE, 1993); (2) o Programa de Emergência do Governo (PEG,1993); 

(3) o Programa Económico e Social (PES, 1994), seguido do novo Programa Económico e Social 

(PES, 1995-1996); (4) o Programa Nova Vida (1996); (5) o Programa de Estabilização e 

Recuperação Económica de Médio Prazo (1998-2000); e (6) Programa Económico e Social (PES, 

2001). Neste contexto, o desemprego e a economia informal aumentaram em Angola. As 

desigualdades de rendimentos e de concentração da riqueza individual também dispararam3, 

revelando uma grande desproporção entre dividendos pessoais e/ou do Estado e as imensas 

carências do país e da sua população urbana empobrecida 4.  

Os efeitos desestruturantes da guerra civil 

Durante a década de 1990, Angola alternou entre a guerra civil, disputada entre o MPLA e a 

UNITA, e uma paz relativa. Numa primeira fase, entre 1991 e 1992, após 16 anos de luta 

armada, o Governo MPLA foi levado, por motivações externas e internas, a introduzir um novo 

sistema multipartidário no país5 (Lei nº 15/91, de 11 de Março). No entanto, o partido da 

oposição não concordou com os resultados dessas primeiras eleições legislativas (1992), onde 

ganhou o partido MPLA6, dando continuidade à oposição armada. Alguns anos depois, após o 

insucesso de um novo processo de paz7 (1994-1998), a guerra civil eclodiu ainda mais feroz e 

                                                             
3 Sobre este tema Hodges (2002) refere as oportunidades de enriquecimento provenientes das receitas de 
petróleo arbitradas sem regras claras e com taxas de câmbio artificialmente baixas. Relembramos que, na 
sequência da ratificação da Lei da Liberdade de Imprensa (Lei nº 22/91, de 15 de Junho), os jornalistas 
angolanos Gustavo Costa ([?] Abr. 1999) e Rafael Marques (3 Jul. 1999) acusaram o Governo MPLA de 
corrupção. 
4 No ano de 1995, o INE (apud Carvalho, 2004) estimou a pobreza urbana angolana individual de acordo 
com a seguinte proporção: pobreza extrema (13,4%), pobreza moderada (53,6%) e remediados (33%). 
5 Após as negociações dos Acordos de Bicesse (1991), sob observação de Portugal, dos Estados Unidos da 
América e da ainda existente União Soviética. 
6 O sufrágio foi monitorizado pelas Nações Unidas. Para a Assembleia Nacional o MPLA ganhou com 
53,74% dos votos contra os 34,10% da UNITA. Para Presidente da República, José Eduardo dos Santos 
ganhou com 49,6% dos votos contra 40,6% de Jonas Savimbi (mais informações disponíveis em 
http://www.cne.ao/estatistica1992.cfm [Consult. 28 Ago. 2014]). Neste cenário, antes da segunda volta 
para a Presidência da República a guerra civil foi reatada. 
7 O Protocolo de Lusaka foi assinado entre o MPLA e a UNITA, em 1994. Ambas as facções acordaram a 
partilha de poder até à realização de novas eleições democráticas, mediante a fiscalização das Nações 

http://www.cne.ao/estatistica1992.cfm
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devastadora. Apenas no início do milénio, a política de terra queimada8, conjuntamente com a 

morte do líder da UNITA (Jonas Savimbi), conduziram Angola para a assinatura do Memorando 

de Entendimento de Luena (2002) e para o fim do conflito9.  

Em 1994, aproximadamente 1,25 milhões de deslocados e 300.000 refugiados de guerra 

rumaram em direcção às cidades, principalmente no sentido de Luanda10 (Hodges, 2002). No 

final do século XX, com o reacender da guerra civil (1998), surgiu uma nova vaga de migração 

rural-urbana, desconhecendo-se os seus números. Esta intensiva afluência à capital exerceu uma 

grande pressão sobre as numerosas famílias já instaladas em áreas urbanas agravando as 

condições de vida em que viviam11. Neste contexto, em Luanda os efeitos desestruturantes da 

guerra eram particularmente visíveis, com muitos citadinos a viver em cenário de grande 

precariedade12 (tabela 4). 

  

                                                             
Unidas. Margaret Anstee (1997), chefe da missão de manutenção de paz das Nações Unidas em Angola, 
entre1992 e 1993, retrata este momento histórico no seu livro "Órfão da Guerra Fria".  
8 A partir de 2001, as ofensivas das Forças Armadas de Angola (FAA) geraram uma crescente desmotivação 
dentro da UNITA. Ao mesmo tempo, impossibilitaram o abastecimento de comida aos rebeldes e às 
populações rurais.  
9 As diferentes narrativas sobre a história recente de Angola tendem a ser partidarizadas. Na generalidade, 
a informação escrita disponível é pró MPLA, contra o Estado MPLA e/ou pró UNITA. No que se refere à visão 
da UNITA identificámos o testemunho de Miranda (2002), entre outros. 
10 Segundo Hodges (2002), em 1998, após um breve período de paz, Angola ainda registava 1,05 milhões 
de afectados. O autor refere que os dados por si identificados não consideram os cerca de 800.000 
deslocados e os 425.000 refugiados de guerra que existiam em Angola em 1991, antes do Acordo de 
Bicesse, pelo que não correspondem à totalidade das deslocações ocorridas desde a independência e que 
incluem, entre outros, uma grande parte dos refugiados bacongos que regressou ou país e se fixou em Luanda 
nos anos de 1980.  
11 De acordo com dados do INE (apud Hodges, 2002), em 1994, 25% da população vivia abaixo do 
considerado como limiar da pobreza, ou seja, cerca de 75 cêntimos norte-americanos por dia.  
12 A partir de 1992 surgiram novos problemas sociais relacionados com o aumento dos sem-abrigo, da 
mendicidade, do crime e da prostituição, incluindo a infantil. Muitas crianças perderam os pais ou eram 
entregues a familiares que os traziam para Luanda onde se tornaram crianças de rua. 
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Tabela 4: Crescimento populacional de Luanda entre 1993 e 2000, segundo estimativas de 
várias fontes13.  

 

 1993 1995 2000 

INE com base num inquérito 
sociodemográfico 

1.822.407 hab. - 3.276.991 hab. 

INE com base num registo a 
habitações (excluindo os 
Municípios rurais de Cacuaco e 
Viana) 

- - 2.983.150 hab. 

ONU 1.606.000 hab. (1990) 2.105.000  2.667.000 hab. 

Fonte: Lopes et al. (2007b, p. 41-42 e 44).  

Gráfico 4: Síntese do crescimento populacional de Luanda entre 1940 e 2000, segundo censos 
e estimativas. 

 

Fonte: Amaral (2005, p. 52); Lopes et al. (2007b, p. 41-42 e 44).  

A densificação e autoprodução da cidade de Luanda  

Em 2000, Luanda tinha uma área urbana de cerca de 270 km2 (Gameiro, Lisboa, Portugal, 

23/09/2010)14 (figura 20). Os musseques da capital cresceram exponencialmente e, na 

generalidade, sem investimento do Estado, sobretudo em infra-estruturas básicas (água potável, 

electricidade e saneamento básico), em equipamentos urbanos e serviços sociais (educação, 

saúde, etc…), espaços públicos, traçados viários e em condições sanitárias (resultando em lixo 

acumulado e águas estagnadas).  

  

 

                                                             
13 De acordo com Lopes et al. (2007b), entre 1991 e 2000 a taxa de crescimento anual de Luanda era de 
8,7%. Considerando o exponencial aumento demográfico de Luanda, a falta de censos desde 1983 e de 
levantamentos, muitas das estimativas e projecções realizadas são pouco rigorosas. Na década de 1990, 
por exemplo, foram elaborados diversos estudos com resultados diferenciados.  
14 Como antes referido o autor apresenta estes valores como dados oficiais (ver subcapítulo 2.3). Contudo, 
também neste caso, como nunca foi efectuado nenhum levantamento, não é possível avaliar o seu rigor. 
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Figura 20 – Crescimento urbano de Luanda entre1980 e1998.  

Fonte: Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010, p. 8). 

Ao longo dos anos estes musseques sofreram mutações espaciais, funcionais e sociais. Neste 

contexto, no que se refere à expansão e consolidação da capital, agora no virar do milénio, 

também são diferenciados os tipos de assentamentos e áreas habitacionais identificados 

(Development Workshop et al., 2005; Bettencourt, 2011)15: (1) musseques de transição; (2) 

musseques periféricos. 

Os musseques de transição resultaram da sobrelotação e da densificação de musseques antigos 

(ver subcapítulo 2.3). Desde cedo espartilhados pela cidade urbanizada, estes musseques, 

implantados em parcelas irregulares e de acesso dificultado, localizam-se próximo do centro 

urbano, ou seja, dos empregos, dos mercados e dos serviços, etc... Na última década estes 

musseques verticalizaram-se até cerca de dois pisos. São exemplo os bairros do Catambor, 

Operário e Chicala que, por ocupar determinadas terras de crescente valor comercial, são 

actualmente alvo de operações de gentrificação.  

Os musseques periféricos são áreas autoproduzidas de ocupação recente, compostos por 

habitações precárias, muitas das quais em chapa de zinco, em terras longínquas do centro 

urbanizado e das suas oportunidades. As suas edificações, localizadas nas margens do tecido 

periurbano, têm invadido as áreas rurais. Tratam-se de áreas não planificadas e de baixa 

densidade que acolheram as mais recentes vagas de migração para a capital. Configura um 

exemplo deste tipo de assentamento o bairro Iraque-Bagdad, caso de estudo desta investigação 

(ver subcapítulo 7.2). 

                                                             
15 Assim como no subcapítulo 2.3, as categorias apresentadas estão de acordo com os autores. 
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Na charneira do novo milénio, nos diferenciados musseques, essa imensa e heterogénea teia 

espacial e socioeconómica evolutiva (figura 21), os investimentos públicos eram cada vez mais 

escassos. Dependendo dos recursos dos moradores e dos eventuais apoios externos as habitações 

eram construídas, melhoradas e ampliadas. Nos musseques fervilhava uma vivida quotidianidade, 

distinta da vida urbana ou rural. Configurava-se, desta forma, uma vivência empobrecida, de 

recursos condicionados, com poucas opções formais de sobrevivência. Por este motivo, os seus 

habitantes optavam pela venda de bens de consumo doméstico, como por exemplo a água 

potável16, a preços muito elevados ou pela promoção privada de transportes colectivos, 

vulgarmente designados de candongueiros. 

"Aqui são os candongueiros, que hoje crescem à sombra de pequenos negócios mais ou menos 

lícitos, de transporte de pessoas e de mercadorias, trocas desiguais com o camponês ou pequeno 

comércio nas cidades, desvios e roubos, falsificação de documentos, que estão a acumular capital, 

a constituir-se numa classe selvagem de empresários. Entre o primeiro estado [ou seja, a burocracia 

dirigente] também há candongueiros, geralmente ligados por laços familiares. Quando a casca da 

utopia já não servir, vão despudoradamente criar o capitalismo mais bárbaro que já se viu sobre a 

terra." (Pepetela, 1992, p. 270) 

Por outro lado, as dificuldades de gestão e de qualificação destes assentamentos periurbanos 

comprometeram não só a vida nos musseques como também na cidade urbanizada: (1) as redes 

públicas de fornecimento de água, electricidade e saneamento foram desviadas ou ficaram 

saturadas; (2) as zonas verdes foram ocupadas; e (3) os problemas ambientais agravaram-se, 

considerando as condicionantes geográficas – bacias hidrográficas ou lençóis freáticos – e a 

qualidade geológica dos solos. No início deste século XXI, por falta de rendas compatíveis ou 

dotações estatais adequadas, o parque habitacional do centro colonial também se encontrava 

deteriorado. Actualmente esta conjuntura permanece. 

Relembramos ainda que, relativamente à propriedade imobiliária na velha cidade do asfalto, os 

seus habitantes beneficiaram da alienação da habitação do Estado a preços praticamente 

simbólicos, ao abrigo da consagração da Lei da Privatização do Património Habitacional do 

Estado (Lei nº19/91, de 25 de Maio) (Hodges, 2002), enquanto nas áreas periféricas, os 

                                                             
16 Em Luanda, em 1998, apenas 56% da população tinha acesso a água canalizada sendo que os restantes 
42% tinham de a comprar a vendedores privados a preços tendencialmente elevados, correspondendo esta 
despesa a cerca de 15% do rendimento total do agregado familiar (INE apud Hodges, 2002). 
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musseques revelavam uma forte dinâmica da transacção informal ao nível da propriedade 

fundiária.  

 

Figura 21 – Musseques de Luanda no novo milénio. 

Fonte: (1-7) Fotografias da Autora (2012); (8) Fotografia de Rafael Pereira (2012).  
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O início da construção da cidade neoliberal 

As grandes metamorfoses político-económicas sobrevindas na década de 1990 moldaram o 

arranque da construção da cidade neoliberal. Neste âmbito, a Governo angolano promoveu 

alguns instrumentos de natureza top-down – legislação, programas e planos – que contribuíram 

para a produção e/ou transformação urbana e habitacional da capital de Angola, desde os 

referidos anos até ao virar do milénio: 

(1) Em 1992 o Governo aprovou um pacote legislativo direcionado para a questão fundiária. 

Mantendo-se a terra propriedade originária do Estado, tal como decretada em 1975 pela 

Constituição de Angola, depois reforçada no âmbito da sua revisão (Lei nº 23/92, de 16 de 

Setembro), a primeira Lei de Terras de Angola (Lei nº 21-C/92, de 28 de Agosto) previa a 

concessão de direito de superfície em terrenos agrícolas. Neste contexto, estipulou que "toda a 

terra ocupada ou concedida por organismos do Estado a pessoa singular ou colectiva antes e 

depois do dia 11 de Novembro de 1975 [deveria ser] considerada em regime de uso e 

aproveitamento" (artigo 30º)17. Ao mesmo tempo o seu Regulamento de Concessão (Decreto-Lei 

46-a/92, de 9 de Setembro) outorgou aos Governos provinciais o direito de cedência de terras 

estatais em áreas urbanas por períodos renováveis, entre 25 a 60 anos, abrindo-se desta forma 

as portas aos investidores privados. Um outro Regulamento sobre Concessão da Titularidade do 

Uso e Aproveitamento da Terra (Decreto-Lei nº 32/95, de 8 de Dezembro) foi homologado em 

1995 direcionando-se fundamentalmente para fins agrários, por pessoas singulares e/ou 

colectivas. 

(2) Em 1996, o Governo angolano começou a realizar o Programa Autofinanciado de Infra-

estruturas de Luanda Sul (Resolução 30/94, de 10 de Novembro). O Programa, promovido em 

parceria com duas empresas privadas – a construtora Odebrecht e o escritório de arquitectura 

Prado Valladares –, tinha como principais linhas orientadoras (1) reabilitar a parte central da 

cidade, (2) integrar os musseques e (3) expandir a cidade (Raposo, 2007). Neste contexto, o 

Programa Luanda Sul visava a infra-estruturação ordenada do solo e a construção de condomínios 

habitacionais para grupos sociais de maiores recursos, ao longo da zona costeira, a sul da capital.   

                                                             
17 Para aprofundar o tema da reforma fundiária em Angola nos anos 1990 e seus impactes, no contexto da 
evolução histórica da posse de terra, ver Clover (2005). 
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Figura 22 – Plano de Gestão do Crescimento de Luanda da Dar-Al-Handasah, de 1997. 

LEGENDA (parcial): Amarelo – zona residencial de densidade baixa; laranja – zona residencial de densidade 
média; castanho-escuro – zona residencial de densidade alta; azul-escuro – equipamentos diversos. 

Fonte: Ministério do Urbanismo e Ambiente de Angola e Dar-Al-Handasah (2008, p. 6)  

(3) Em 2000 o Governo aprovou o Plano de Uso do Solo e Gestão do Crescimento Urbano de 

Luanda (Resolução nº 27/2000, do Conselho de Ministros) produzido durante a década de 1990 

pela consultora Dar-Al-Handasah e concluído em 1997 (figura 22). O referido Plano de 

Crescimento Urbano foi coordenado pelo Gabinete provincial de Luanda com o Ministério de 

Planeamento e contou com financiamento do Banco Mundial (Raposo, 2007). À semelhança dos 

inúmeros planos anteriormente promovidos para Luanda, foi igualmente ultrapassado pelo seu 

crescimento urbano acelerado. 

4) Em 2001/2002 foi elaborada pelo Governo provincial de Luanda, com apoio da empresa 

portuguesa Intersismet, a Carta Estratégica para Luanda (CELuanda). A CELuanda foi concebida 

como um instrumento de planeamento para médio e longo prazo (10-15 anos), centrava-se 

principalmente em acções de natureza económica e social, propondo a elaboração de um 

"Quadro de Estratégia de Ordenamento e Desenvolvimento da Província de Luanda" e de um 

"Esquema de Ordenamento Territorial da capital" (Governo da Província de Luanda e Intersismet, 

2002). Raposo (2007) considera que a CELuanda apostava na descentralização tendo sido 

marginalizada por entrar em contradição com a estratégia desenvolvida pelo Gabinete de Obras 

Especiais (GOE), directamente ligado à Presidência da República. 
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A entrada de novos actores no cenário urbano 

A abertura de Angola à economia de mercado desde meados da década de 1980 implicou a 

entrada de novos actores no cenário urbano. Neste contexto, segundo Jenkins et al. (2002), 

abrangida pela nova Lei das Associações (Lei n.º 14/91, de 11 de Maio), a sociedade civil 

angolana: (1) emergiu como um corpo autónomo, independente do Estado e do sector privado; 

(2) começou a promover debates sobre eventuais estratégias de redução da pobreza nos 

musseques; e (3) procurou criar oportunidades locais para a melhoria das condições de 

habitabilidade, incluindo através da negociação com o Estado, visando a construção de uma vida 

urbana renovada. 

Neste contexto, a sociedade civil organizou-se de acordo com as suas diferentes motivações, 

interesses e/ou objectivos, distinguindo-se ao nível das questões urbanas em congregações 

religiosas, organizações comunitárias de base e organizações não-governamentais nacionais ou 

internacionais, passando entretanto a intervir no desenvolvimento urbano e habitacional 

periurbano. Conforme referem Raposo e Ribeiro (2007) as acções promovidas eram 

tendencialmente reduzidas e de carácter paliativo. Os resultados alteravam-se consoante a 

metodologia adoptada, os recursos disponíveis, as capacidades dos seus colaboradores, e a 

prestação dos beneficiários. No entanto, Angola começava a ver legitimado o poder 

transformador dos agentes sociais. 

No que se refere às organizações não-governamentais nacionais e internacionais, estas eram 

motivadas pelos doadores internacionais bilaterais ou multilaterais que as seleccionavam para 

canalizar ajuda externa em detrimento da maioria dos canais governamentais. Por vezes as 

organizações nacionais eram fundadas por funcionários públicos com baixa fonte de receita. 

Todavia, para umas e para outras as actividades eram muitas vezes obstaculizadas (Hodges, 

2002): (1) pela relativa debilidade de intervenção, especificamente na área de concepção, 

implementação e gestão de programas, considerando que muitos dos colaboradores nacionais 

das organizações não-governamentais não tinham experiência financeira e logística; (2) pelas 

dificuldades na obtenção de vistos, especificamente nos casos das organizações não-

governamentais internacionais; (3) pela dificuldade de financiamento às organizações não-

governamentais nacionais; (4) pela restringida articulação destas organizações com o poder 

público local; e (5) pela escassez de verbas estatais para os sectores sociais e urbanos, por receio 
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de que a organização social e o aparecimento da melhoria da qualidade de vida urbana 

pudessem ameaçar a estabilidade dos poderes instituídos.  

Neste contexto, segundo Hodges (2002), o Governo não forneceu os serviços sociais necessários 

à melhoria da qualidade de vida das populações, desperdiçando oportunidades por má gestão 

ou desempenho18, tendo sido as mencionadas organizações não-governamentais, em estreita 

articulação com os diferentes países doadores, a assumir algumas ajudas de emergência e as 

obrigações sociais do Estado. Todavia, ainda de acordo com o autor, no final da década de 

1990, o Estado afirmou querer assumir essas responsabilidades sociais procurando, assim, 

receber uma maior percentagem dos fundos de apoio externo. 

A promessa de uma descentralização administrativa em Angola 

As reformas económicas e administrativas neoliberais deviam articular-se com o processo de 

descentralização e de municipalização exigido pelos doadores como condição para a ajuda 

externa. Segundo a já referida Lei de Revisão Constitucional de 1992, a organização do Estado 

ao nível local deveria compreender a existência de autarquias locais e órgãos administrativos 

locais. As primeiras visariam "a prossecução de interesses próprios das populações, dispondo 

para o efeito de órgãos representativos eleitos […]" (artigo 146º, nº 1). Os segundos, 

desconcentrados do poder central, assegurariam "a realização [local] das atribuições específicas 

da administração estatal […] e a prestação dos serviços comunitários da respectiva área 

geográfica" (artigo 147º, nº 1). Contudo, considerando o forte poder central e presidencial, o 

processo não foi implementado, as autarquias locais não foram criadas e as eleições locais não 

se realizaram. Como refere Fauré (2011), as Administrações locais permaneceram sem autonomia 

configurando uma municipalização sem descentralização, ou seja, apenas ocorreu uma 

desconcentração administrativa. 

A divisão administrativa de Angola é constituída por três níveis geográficos: as Províncias, os 

Municípios e as Comunas. Por outro lado, as Comunas dividem-se em Sectores e em Bairros, 

compostos por quarteirões, sendo ambos os Sectores e Bairros geridos pelas Comissões de 

Moradores, que reportam às hierarquias. O Decreto-Lei sobre a Orgânica dos Governos 

                                                             
18 A título de exemplo o autor refere que o Governo desperdiçou a atribuição externa de 810 milhões de 
USD para o Programa de Reabilitação Comunitária e Reconciliação Nacional, lançado após o protocolo de 
Lusaka (1995). 
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Provinciais e das Administrações dos Municípios e das Comunas (Decreto-Lei nº 17/99, de 29 de 

Outubro), relativo à mencionada desconcentração administrativa do Estado, definiu que o 

Presidente da República nomearia o Ministro da Administração do Território (MAT) e os 

Governadores de Província. Por sua vez, mediante parecer favorável desse Ministério, o 

Governador de Província nomearia os Administradores Municipais e os Administradores 

Comunais. No caso de Luanda, o Governo provincial era subordinado ao Ministro da 

Administração do Território e ao Conselho de Ministros, sendo chefiado pelo Governador e por 

dois vice-Governadores, todos nomeados pelo Presidente da Republica. O Governo provincial 

responsabilizava-se pela orientação, acompanhamento e controle das actividades das nove 

Administrações Municipais e das vinte e nove Administrações Comunais19, e dos seus serviços, 

empresas e direcções provinciais. Neste contexto, o Governo provincial de Luanda, enquanto 

órgão centralizador manteve-se sem representatividade popular efectiva e distante das 

necessidades sociais e (peri)urbanas. 

                                                             
19 Números segundo os limites administrativos definidos pelo Decreto-Lei nº 187/80, de 15 de Novembro 
(ver subcapítulo 2.3). 
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2.5 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO 

Em Luanda, a interpenetração entre as cubatas e a cidade colonial urbanizada remonta aos 

acampamentos flutuantes da população indígena e à génese da ocupação portuguesa: as duas 

cresceram a par ou enredadas entre si. As representações gráficas do século XVII revelam o fenómeno 

sem artefactos, enquanto os planos desenvolvidos pela metrópole durante a sua ocupação efectiva, 

sobretudo nas décadas de 1940 e 1950, não integraram os musseques, nem sequer os representaram: 

"como é que se faz um plano para a cidade sem ter em conta os musseques que ocupam a maior parte 

do território?" (Amaral, Lisboa, Portugal, 26/01/2012). Os referidos planos foram rapidamente 

ultrapassados pelo crescimento acelerado da população urbana na capital. Segundo Costa1 (1984, 

apresentado em 1948), por exemplo, na década de 1940 os estudos eram efectuados com base em 

estimativas forjadas fora do contexto do recenseamento geral, enquanto os valores apresentados no 

âmbito das operações de recenseamento eram desvirtuados, quer pelos movimentos migratórios da 

população branca, quer pela falta de registos existentes sobre as populações locais. 

Em meados do século XX, muitos arquitectos portugueses procuraram escapar à mão autocrática e 

repressora do Estado Novo. Destes técnicos, os que migraram para Angola preocuparam-se 

essencialmente com a qualidade plástica dos objectos arquitectónicos, adoptando uma linguagem 

irreverente de inspiração modernista, direccionada para a habitação colectiva e para o povoamento da 

sociedade colonial, os brancos conforme os recenseamentos. Poucos conseguiram participar nas 

estratégias de crescimento das cidades e reivindicar, com resultados efectivos, a integração sócio-

espacial dos grupos sociais de menores recursos, os negros e os mestiços, para as suas áreas de 

expansão: Castro Rodrigues configura um brevíssimo exemplo deste excepcional acontecimento, ao 

alterar o Plano de Urbanização do Lobito desenvolvido no Gabinete de Urbanização Colonial e ao 

instalar alguma população autóctone carenciada em áreas inicialmente destinadas a europeus. Na 

capital angolana, o arquitecto Simões de Carvalho também procurou a coabitação entre população 

branca e indígena no Bairro Prenda. Ambos procuraram integrar a produção quotidiana do espaço 

habitacional pelas populações autóctones de parcos recursos nas estratégias de expansão urbana 

promovidas pelo Governo local.  

                                                             
1 O autor também refere a falta de documentação disponível para um estudo mais aprofundado da cidade de 
Luanda. 
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As políticas urbanas e habitacionais implementadas em Angola, impostas a partir de Portugal, 

acompanhavam a linha ideológica do apartheid extremado da vizinha África do Sul. Contudo, em 

oposição a estas políticas, e para resposta às tendências internacionais advogadas principalmente a 

partir dos anos 1950 pelas Nações Unidas, surgem localmente, emanadas por determinadas 

Administrações municipais, soluções para a minoração da precariedade urbana e habitacional dos 

musseques, sendo adoptadas práticas sócio-espaciais mais inclusivas. Neste contexto, na década de 

1960, o planeamento urbano e habitacional de Angola deixou de ser promovido pela longínqua 

metrópole. Passou a ser produzido2 ou acompanhado3 pelas Administrações locais, com maior 

conhecimento da problemática periurbana. Ainda assim, em Luanda estes planos foram, como os 

anteriores, ultrapassados pelo crescimento acelerado da população dos musseques, estimulado por um 

contexto financeiro mais dinâmico e pela consequente renovação do centro urbanizado da capital. 

Após 1975, nos primeiros dez anos de Governo MPLA independente, de discurso marxista-leninista, 

sistema de partido único e economia centralizada e planificada, o Estado procurou forjar a construção 

de "um só povo, uma só nação". Nesta linha, o Governo nacionalizou e/ou confiscou a generalidade 

dos bens imóveis. Como não logrou garantir a sua manutenção, as propriedades que transitaram para 

o património do Estado deterioraram-se. Por outro lado, a guerra civil activada pela permanente rebelião 

do principal movimento de oposição, a UNITA, estimulou o êxodo rural em Angola. Neste contexto, 

diversos deslocados e refugiados migraram para as áreas urbanas, principalmente para a capital. O 

centro urbanizado foi, nos primeiros anos de independência, também ocupado pelas populações mais 

carenciadas. Os musseques densificaram-se enquanto as novas áreas periurbanas, mais precárias, 

difundiram-se pelas franjas da cidade.  

O trabalho promovido por Castro Rodrigues, antes e depois da independência de Angola, até à década 

de 1980, constituiu uma referência urbana e habitacional que se enquadrava na ideologia socialista 

adoptada pelo MPLA e nos objectivos proclamados de construção de uma sociedade mais justa. O 

arquitecto defendia a criação de um Ministério do Urbanismo directamente ligado à Presidência da 

Republica, na linha de centralismo democrático do regime. Também advogava desenvolver a 

qualificação habitacional das áreas rurais de modo a fixar as populações nos locais de origem e a 

contrariar o referido êxodo rural. Todavia, estas suas propostas não foram adoptadas, desconhecendo-

se o grau de sucesso deste tipo de intervenções.  

                                                             
2 No caso do Plano Director de Luanda de 1961-1964, de Simões de Carvalho. 
3 No caso do Plano Director de Luanda de 1973, elaborado pela empresa francesa OTAM. 
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O Governo optou por um conjunto de políticas que pretendiam ser favoráveis aos citadinos, de que 

sublinhamos: (1) a alteração dos limites administrativos de Luanda4; (2) o abandono da construção em 

altura característica da expansão capitalista da década de 1960; (3) a atribuição de terras às 

populações mais carenciadas na linha da integração das práticas de produção quotidiana do espaço 

habitacional perfilhadas no Alto do Liro (Lobito); (4) a adopção de modelos habitacionais de baixa 

densidade de inspiração cubana, construídos em materiais prefabricados; (5) a promoção de 

autoconstrução subsidiada pelo Estado; (6) a inventariação e qualificação dos musseques; e (7) a 

produção de novos planos para a capital. As medidas implementadas foram insuficientes face à 

aceleração do crescimento da população urbana, aos inúmeros e crescentes constrangimentos 

habitacionais periurbanos da capital e aos constrangimentos políticos e económicos de escala macro. 

Neste contexto, as medidas implementadas em contexto socialista não lograram o seu objectivo de 

combate às desigualdades sócio-espaciais de Angola.  

A transição para o regime neoliberal, marcada pelo fim da Guerra Fria (1991) e pela consolidação do 

poder económico dos Estados Unidos da América, encetou a abertura oficial de Angola aos investidores 

privados e aos mercados nacionais e internacionais. Apesar das contínuas crises económicas, seus 

avanços e volte-faces, o Estado manteve uma relativa autonomia financeira devido ao controle do sector 

petrolífero e resistiu à vontade de monitorização económica pela comunidade internacional. Todavia, 

não canalizou a distribuição da sua riqueza em benefício dos grupos sociais de menores recursos.  

Por outro lado, com a intermitência da guerra civil cada vez mais feroz, o exponencial aumento de 

deslocados, a par do crescimento natural, complexificou os problemas urbanos e habitacionais de 

Luanda. As infra-estruturas do centro urbanizado ficaram muito condicionadas e as condições 

habitacionais das áreas periurbanas degradaram-se. Nos musseques, as relações rural-urbano 

reinventaram a construção de uma urbanidade própria, através do recurso a diversas estratégias de 

sobrevivência e à produção e transformação quotidiana do espaço habitacional. Ao mesmo tempo, os 

instrumentos estratégicos e políticos oficiais, incluindo a produção de um enésimo plano para Luanda, 

também ultrapassado, foram promovidos em benefício do sector privado, excluindo os interesses das 

populações de menores recursos. 

                                                             
4 Durante o trabalho de campo, alguns entrevistados (pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 03-04/2012) 
mencionaram que esta medida se relacionou com uma estratégia político-militar do MPLA. Caso a UNITA invadisse 
a província de Luanda, o controlo da capital, dentro dos seus novos limites administrativos, estaria assegurado. 
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A política de liberalização económica adoptada pelo Governo angolano a partir da década de 1990 

forçou a entrada de novos actores no cenário urbano. Além dos mercados tendencialmente beneficiados 

pelo Estado, a sociedade civil organizada, com destaque para as organizações não-governamentais, 

assumiu a cruzada pela melhoria da qualidade de vida periurbana e substituiu-se à então insuficiente 

função social do Estado. A descentralização administrativa e a desconcentração económica, 

reivindicadas pelos doadores internacionais e anunciadas pelo Governo angolano, não foram 

efectivadas, nem sequer iniciadas. Neste contexto, o neoliberalismo da década de 1990, ao mesmo 

tempo que sancionou a proliferação dos musseques e o agravamento da sua qualidade de vida, 

estabeleceu as premissas para a adopção de uma estratégia urbana excludente a adoptar num futuro 

próximo.  
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3.1 LUANDA, CIDADE NEOLIBERAL 

BREVE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO DO ESTADO 

O colapso do sistema económico planificado e centralizado, no contexto do enfraquecimento 

internacional do discurso ideológico socialista, encaminhou Angola para a adopção de uma 

estratégia neoliberal (1985/1990-) assente na hegemonia dos mercados, nacionais ou 

internacionais, associada ao intervencionismo estatal. A sua noção de desenvolvimento e de 

equilíbrio sócio-espacial através da negociação com ou entre privados tem condicionado 

fortemente a (re)organização da sociedade e a reestruturação do território angolano1. 

Relembramos que actualmente o discurso do Governo enquadra-se na linha de pensamento 

Keynesiano que proclama a redistribuição da receita e o desenvolvimento social em contexto 

democrático liberal. 

Com os acordos de paz (2002), o Governo angolano assumiu como um dos seus principais 

objectivos combater a pobreza urbana e habitacional da sua capital herdada dos períodos 

colonial e pós colonial em contexto de guerra civil. Para compreender a estratégia que advogou 

procurámos identificar as políticas de iniciativa pública entretanto adoptadas e analisar os 

principais instrumentos de produção e transformação sócio-espacial, ou seja, a legislação, 

programas e planos adoptados na última década. Ao mesmo tempo, procurámos comentar os 

objectivos à luz da adequação ao contexto angolano na contemporaneidade. 

Os principais instrumentos jurídicos de restrição sócio-territorial classificam os assentamentos 

periurbanos autoproduzidos como ilegais e reúnem-se em dois conjuntos distintos. O primeiro, 

direccionado para o território, abrange a Lei de Terras (2004) e o seu regulamento (2007), 

definindo (1) de quem é o solo, reforçando a ideia da propriedade originária do Estado, (2) como 

se pode transmitir o direito de uso ou de propriedade e (3) quais as causas da cessação desses 

direitos. O primeiro pacote inclui ainda a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo (2004) 

e seus regulamentos (2006; 2007), estabelecendo (4) o sistema de normas, princípios e 

instrumentos de intervenção no território, nomeadamente os tipos de planos a implementar em 

Angola e sua acção política.  

                                                             
1 A intenção está explícita na Constituição da República de Angola (2010), quando associa o respeito pela 
propriedade privada de pessoas singulares ou colectivas à livre iniciativa económica e empresarial sugerindo, 
desta forma, uma estreita relação entre a transmissão de direitos sobre a terra e a capacidade financeira da 
população (artigo 14º). 

CAPÍTULO 3 
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O segundo conjunto legislativo, direccionado para a habitação, compreende a Lei de Fomento 

Habitacional (2007) e o seu regulamento (2009), estabelecendo os princípios que devem 

disciplinar a expansão das cidades através (1) da promoção de edificação adequada e (2) da 

demolição das construções existentes em transgressão. A Constituição da República de Angola 

(2010) enquadra o sistema de governação urbana e habitacional.  

A adopção do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (2009-2012) veio reforçar as 

políticas urbanas e habitacionais actualmente em curso. Preconiza a melhoria da qualidade de 

vida urbana e habitacional de Angola através da normalização do seu território, tendo como 

principal objectivo "transformar ocupantes irregulares2 em cidadãos regularizados e integrados 

na sociedade urbana" (Gameiro3, 2010, p. 22). 

Por outro lado, os Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo 

(2011) são os únicos presentemente aprovados para a capital. À semelhança de outros em 

preparação ou em curso, tendencialmente volúveis e de difícil implementação, espelham os 

objectivos gerais do Governo angolano em articulação com o sector privado. Os impactes sócio-

espaciais decorrentes das políticas implementadas serão identificadas no capítulo 4, sobre os 

paradigmas de intervenção pública. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 O sublinhado corresponde a palavras e expressões destacadas pelo autor. 
3 António Gameiro, ex-Presidente da Ordem dos Arquitectos de Angola, onde exerceu funções até 2013, e 
consultor do Ministério do Urbanismo e da Construção, tem sido um dos grandes difusores do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação, à escala nacional e internacional.  
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3.2 POLÍTICAS URBANAS E HABITACIONAIS  

O PAPEL DO ESTADO E DO SECTOR PRIVADO 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 23 – Mapa com bandeira de Angola. 

Fonte: Stephen Finn (2007)1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"– mas quem manda em tudo isto? 
– gente muito superior. 

– superior… como deus? 
– não. Superior mesmo! aqui em Angola há pessoas que estão a mandar mais que deus." 

(da voz do povo apud Ondjaki, 2013, 1ª ed 2012, p. 327) 

                                                             
1 Disponível em pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-mapa-de-angola-image1864993 [Consult.25 Nov. 2013]. 
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Luanda, capital de um país em desenvolvimento? 

Com o final da guerra civil, em 2002, o modelo económico neoliberal adoptado a partir da 

década de 1990 expandiu-se e consolidou-se em Angola. O país manteve a sua autonomia 

financeira por via da exportação petrolífera que, em 2012, representava 46% do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) e 96% das suas exportações (Banco Mundial, 2013). Por outro lado, o referido 

Produto Interno Bruto não petrolífero baixou nos anos anteriores. Em 2008, a taxa de variação 

anual estimava-se em 15% e, em 2011, este valor reduzia para os 8,5% (Banco de Portugal, 

2012). A situação relaciona-se fundamentalmente com a falta de investimento em outras 

actividades produtivas, tal como a agricultura, a indústria, etc… e condicionou a criação de 

emprego formal em Angola.  

Apesar da vontade de monitorização externa, concretamente do Fundo Monetário Internacional 

ou do Banco Mundial, Angola não depende financeiramente de nenhum tipo de ajuda 

internacional. Em 2012, o superavit do país correspondia a 8,5% do Produto Interno Bruto, 

projectado em 109 mil milhões de USD. Por comparação, os projectos financiados pelo referido 

Banco Mundial representavam apenas um montante de 461,5 milhões de USD, ou seja, 0,42% 

do mencionado rendimento interno (Fundo Monetário Internacional, 2011; World Economic 

Forum, 2013)2. 

No novo milénio, o Governo angolano procurou captar grandes investimentos internacionais3, 

principalmente para o sector da construção e das infra-estruturas, e acolheu a intervenção de 

múltiplos agentes económicos, destacando-se os provenientes de países declarados emergentes 

como a China e/ou o Brasil (Croese, 2010), e também de Portugal, actual membro da 

Comunidade Europeia. Só o choque económico resultante da crise internacional de 20094 

desacelerou pontualmente estas iniciativas, que voltaram a crescer a uma taxa de 12% ao ano, 

em 2011, e de 21%, em 2012 (Banco Mundial, 2013). 

                                                             
2 Alguma informação também se encontra disponível em 
http://www.worldbank.org/pt/country/angola/projects [Consult. 5 Out. 2013].  
3 Antes de 2011, para uma empresa estrangeira se implantar no mercado angolano tinha obrigatoriamente 
de investir 100.000 USD no país. Com a nova Lei do Investimento Privado (Lei 20/11, de 20 de Maio), o 
valor ascende agora a um milhão de USD. O Ministro da Economia de Angola, Abrahão Gourgel, 
aprofundou este assunto no programa televisivo da Radio Televisão Portuguesa (2012) e defendeu 
publicamente a entrada de grandes investidores em Angola em detrimento dos mais pequenos. 
4 O Banco BAI Europa (2009) sistematizou os impactes da crise internacional em Angola segundo a óptica 
do Fundo Monetário Internacional.  

http://www.worldbank.org/pt/country/angola/projects
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Nesta primeira década, o Governo angolano beneficiou amplamente do Acordo de Parceria 

Estratégica Público-Privada estabelecido com a China em 2004 (Resolução 31/04, de 15 de 

Novembro). O país foi também financiado por: (1) China Construction Bank; (2) Export-Import 

(EXIM) Bank of China; e (3) China International Fund (CIF). Paralelamente, em 2007, o Brasil 

apostou na atribuição de uma linha de crédito de mil milhões de USD para a exportação de 

produtos e serviços, mediante o pagamento em petróleo. Por outro lado, as relações económicas 

com Portugal estreitaram-se expressivamente com a mais recente crise financeira dos países 

centrais5: muitos portugueses procuram viver e trabalhar no eldorado angolano; alguns agentes 

governamentais portugueses têm apelado ao investimento angolano em Portugal. 

Na capital angolana, as principais operações de natureza pública ou do sector privado com o 

incentivo estatal6, onde o mercado centraliza os seus interesses de negócio visando o lucro7, 

apostaram na promoção de grandes projectos urbanos e habitacionais, maioritariamente 

vocacionados para a classe média e/ou média-alta. Neste âmbito, a participação chinesa, que 

ganhou força no novo milénio, consiste na construção de infra-estruturas e na promoção de 

habitação para média e baixa renda8, principalmente na periferia de Luanda. O Brasil tem 

apostado na construção de condomínios para a população de maiores recursos, remontando a 

primeira intervenção ao final dos anos 1990, com a actuação da Construtora Odebrecht e do 

Grupo Prado Valladares no já identificado Programa Luanda Sul (ver subcapítulo 2.4 sobre a 

construção da cidade neoliberal). Portugal também reforçou a sua participação na transformação 

urbana angolana no novo milénio. A sua actuação está associada a uma maior qualidade 

                                                             
5 Os diversos constrangimentos socioeconómicos gerados pela concordância política e económica entre os 
dois países tem sido alvo de inúmeras críticas por parte de determinados portugueses e angolanos. A 
entrevista conduzida pelo canal televisivo português SIC ao jornalista Rafael Marques (2013) resume alguns 
motivos de preocupação, maioritariamente relacionados com a ausência de transparência dos negócios 
angolanos e com a falta de liberdade de expressão em Angola. 
6 Segundo entrevista efectuada a um gestor-projectista português a residir e a trabalhar em Luanda em 
parceria com empresas angolanas (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 16/04/2012) as obras institucionais 
do Governo são preferencialmente adjudicadas a empresas chinesas, seguindo-se as brasileiras e as 
portuguesas. À escala do grande projecto a encomenda pública é geralmente entregue à empresa libanesa 
Dar-Al-Handasah. No que se refere à banca ou à empresa estatal Sonangol, os fornecedores preferenciais 
são o Atelier Costa Lopes, a Soapro, a Progest (empresas angolanas) e a Tecproeng (empresa portuguesa). 
7 Em Angola a falta de clareza entre os interesses públicos e privados foi apontada por um representante de 
uma agência comercial portuguesa a actuar em Angola (Autor e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012). A 
Lei de Probidade Pública (Lei 3/10, de 29 de Março) é muito recente. 
8 Em Angola a designação baixa, média e/ou alta renda é recorrente e será utilizada ao longo desta tese 
quando associada a questões de rendimento individual e familiar. 
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construtiva, principalmente quando comparada com a construção chinesa9, e está direccionada 

para a grande obra do Estado (equipamentos, etc…). À semelhança dos agentes brasileiros, a 

actuação dos portugueses na habitação não aponta para os grupos sociais de menores recursos. 

Os preços apresentados pelas suas empresas não são competitivos para a construção de 

habitação para massas10. Os arquitectos portugueses são muitas vezes "vistos [pelos angolanos] 

com uma perspectiva de saque" (entrevista a um representante dos serviços governamentais 

portugueses em Angola, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012).    

"A democracia está-se a aprender…"11 

Se, por um lado, o sector privado continuou a ganhar poder em Angola, por outro, o Governo 

local não conseguiu assumir o protagonismo esperado desde a abertura do país ao 

multipartidarismo. A descentralização democrática, como preconizada pela Lei de Revisão 

Constitucional de 1992 (Lei nº 23/92, de 16 de Setembro), reiterada pela nova Constituição de 

Angola de 2010 (Lei nº 2010/10, de 5 de Fevereiro), não chegou a acontecer. A municipalização 

foi anunciada mas nunca chegou a ser implementada. Neste contexto, a falta de descentralização 

económica tem contribuído para agravar os desequilíbrios regionais em Angola. A grande 

concentração de capital encontra-se maioritariamente em Luanda12.  

Com o referido projecto de autarquização pretende-se: (1) a criação de uma Assembleia 

Municipal, constituída por representantes de diversos partidos e por cidadãos independentes, 

respeitando o sistema de representação proporcional e, conjuntamente, por um Presidente do 

Conselho Executivo, cabeça da lista maioritária, todos eleitos por sufrágio universal; (2) a 

alternância de poder e a representação da população local; (3) a responsabilização do Governo 

                                                             
9 A construção chinesa tem vindo a receber fortes reparos da opinião pública. O encerramento do Hospital 
Geral de Luanda por risco de desabamento, em 2006, apenas quatro anos após a sua inauguração, 
contribuiu para agravar a desconfiança das populações.  
10 Informação segundo entrevistas realizadas a diversos informantes, como um representante dos serviços 
governamentais portugueses em Angola, um representante do Governo angolano e responsável pela gestão 
da nova cidade do Kilamba e um representante de uma empresa privada portuguesa a operar na área do 
território em Angola (Autora e Rafael Pereira, Luanda,17/04/2012; 18/04/2012; 19/04/2012). 
11 Extracto da entrevista a um residente no musseque da Chicala 2 (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
7/05/2012). Orre (Luanda, 20/04/2012) apresenta uma leitura muito clara do processo de 
descentralização e desconcentração em Angola. 
12 Relativamente ao Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2011, Lopes (2011) refere que 86,28% das 
despesas se referiam à estrutura central, 2,48% referia-se às despesas para Luanda e os restantes despesas 
distribuíam-se pelas outas províncias (menos de 1% cada).  
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local enquanto intermediário entre Governo central e cidadãos13; (4) a autonomia fiscal das 

autarquias; e (5) a criação de legislação local. Contudo, este processo tem vindo a ser adiado 

sucessivamente, estando as primeiras eleições autárquicas de Angola previstas para 2015. 

Angola aderiu, em alternativa, à desconcentração política iniciada pela reforma do Estado de 

1999 (ver subcapítulo 2.4). O Decreto-Lei nº 2/07, de 3 de Janeiro, a Lei nº 17/10, de 29 de 

Julho e as novas alterações introduzidas pela Lei n.º 39/11, de 29 de Dezembro, mudaram o 

regime jurídico da governação local: as Províncias continuam a ser dirigidas por Governadores 

nomeados; os Municípios e as Comunas continuam a ser orientados por Administradores 

escolhidos de cima para baixo14.  

Porém, surgiram novas entidades para a promoção da participação popular em Angola, 

nomeadamente os Conselhos de Auscultação e Concertação Social (CACS)15, novos órgãos 

consultivos da Administração local que legitimam a representação das bases e sua eventual 

autonomia. Contudo, também configuram a vontade do Estado de controlar essas formas de 

organização popular. Como refere Pestana (2011, p. 199) "os CACS estão muito distantes das 

Autarquias Locais". Ao mesmo tempo, os Sobas, velhas autoridades tradicionais responsáveis 

pelas povoações das zonas rurais, também foram semi-integrados no Governo local dispondo 

assim de pouca autonomia ou capacidade de reivindicação.  

A alteração operada na classificação das autarquias locais também é significativa desta 

centralização de poder: enquanto a antiga Constituição da República de Angola de 1992 as 

classificava como "pessoas colectivas territoriais que visam a prossecução de interesses próprios 

das populações, dispondo para o efeito de órgãos representativos eleitos16 e da liberdade de 

administração das respectivas colectividades" (artigo 146º, nº 1); a nova Constituição de Angola 

de 2010 caracteriza-as antes enquanto "pessoas colectivas territoriais correspondentes ao 

conjunto de residentes em certas circunscrições do território nacional e que asseguram a 

                                                             
13 Sem a descentralização administrativa os cidadãos locais também não podem destituir um governante 
local. 
14 O Decreto-Lei de 2007 transferiu as nomeações dos Administradores municipais e comunais para o 
Ministério da Administração do Território (MAT). À semelhança do que ocorreu em 1999, a legislação de 
2010 passou essa responsabilidade para os Governadores provinciais. 
15 Assim como Orre (2010), Pestana (2011) aprofunda este tema com casos de estudo: o primeiro em 
Malange e Benguela; o segundo localizado em Mbanza Congo, Maianga e Samba. 
16 Sublinhado da Autora. 
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prossecução de interesses específicos resultantes da vizinhança, mediante órgãos próprios 

representativos das respectivas populações" (artigo 217º, nº 1). Aqui foi retirada a palavra eleitos. 

Por outro lado, a nova Constituição de Angola de 2010 também legitimou o Presidente da 

República enquanto cabecilha vencedor das eleições parlamentares (Miranda, 2010). 

Actualmente: (1) o partido ganhador passa a eleger o Presidente do país; (2) o Presidente da 

República concentra múltiplos poderes, tal como de Chefe do Estado, Chefe do Executivo e 

Comandante-em-Chefe das Forças Armadas; e (3) a Assembleia Nacional deixa de fiscalizar o 

Governo. Desta forma, com a vitória do MPLA nas passadas eleições de 2012, o Presidente do 

Governo de Angola, José Eduardo dos Santos, também assumiu a Presidência da República, 

podendo manter-se em funções durante um a dois mandatos com duração de cinco anos. Neste 

cenário, as políticas que perfilha, incluindo as urbanas e habitacionais, tendencialmente 

centralizadoras, são determinantes para o desenvolvimento sócio-espacial de Angola, 

principalmente de Luanda, a longo prazo.  

Como a classe média vai ter acesso à habitação? 

Adquirir um imóvel em Luanda é muito dispendioso. Em 2009/2010, o preço médio de 

construção, incluindo as suas infra-estruturas, rondava os 3.000 USD/m2 17 (entrevista a um 

representante de agência comercial portuguesa a actuar em Angola, pela Autora e Rafael Pereira, 

Luanda, 23/04/2012), enquanto o preço médio de venda de um apartamento no centro urbano 

de Luanda se aproximava dos 10.000 USD/m2 (Abacus e Savills, 2011; 2013). Nos seguintes 

anos, os do boom imobiliário, um fogo de tipologia T2 com aproximadamente 100 m2, com 

qualidade média de construção, valia no mercado angolano cerca de um milhão de USD, 

dirigindo-se essencialmente à classe alta (membros do Governo, altas patentes militares e altos 

quadros empresariais) e média-alta nacional (empresários), expatriados ou empresas 

estrangeiras18. Hoje em dia, com o aumento da construção direccionada especificamente para 

este extracto social, o excesso de oferta aparenta estar a ultrapassar a sua procura: "pode-se 

                                                             
17 Para comparação, identificámos que em Portugal o mesmo valor de construção rondava os 800 Euros/ 
m2, ou seja, cerca de 1070 USD/m2. Em Angola as infra-estruturas normalmente contemplam gerador de 
electricidade autónomo, bomba de água e sistema de detecção de incêndio. 
18 Abacus e Savills (2011, p. 13) classificam a procura do mercado imobiliário em Luanda da seguinte 
forma: "Âmbito Nacional – altas patentes militares, membros do Governo, empresários locais, funcionários 
da banca e quadros superiores de petrolíferas; Expatriados – ONGs, petrolíferas, embaixadas e em especial 
as diamantíferas, empresários estrangeiros; Empresas que actuam em Angola de vários segmentos 
económicos; Emergente classe média Angolana do segmento empresarial dos serviços". 
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concluir que a generalidade da oferta residencial continua algo desajustada da procura respectiva, 

dado que se focaliza maioritariamente no segmento alto, onde o ritmo de absorção está, hoje em 

dia, menor" (Abacus e Savills, 2013, p.15). Este fenómeno tem motivado a descida dos preços de 

venda de alguns imóveis, por exemplo em Luanda Sul. As suas áreas de construção por fogo 

também têm vindo a reduzir. Ainda assim, de acordo com as consultoras imobiliárias associadas 

Abacus e Savills (2011; 2013), o valor de venda dos imóveis em Luanda velha manteve-se 

enquanto em Luanda cidade subiu (designações segundo a referida fonte). Por outro lado, o 

aumento dos preços de arrendamento em toda a cidade indica que este é um modo preferencial 

de acesso à habitação em áreas urbanizadas (tabela 5). 

Tabela 5: Valores mínimos e máximos de venda e arrendamento em Luanda (USD). 

 

LUANDA  

APARTAMENTOS (1) MORADIAS (2) 

Venda/m2 Arrendamento/mês Venda/m2 Arrendamento/mês 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

SUL (a)  5.000 

6.000 

4.000 

6.000 

3.900 

6.000 

4.000 

8.500 

4.800 

10.000 

4.800 

8.000 

4.000 

12.000 

8.000 

20.000 

VELHA (b)  

 

8.000 

12.000 

8.000 

12.000 

10.000 

20.000 

12.000 

25.000 
- - - - 

CIDADE (c)  

 

1.700 

7.000 

4.800 

8.000 

2.000 

12.500 

9.500 

17.000 
- - - - 

(1) Tipologia T2 a T3; (2) tipologia V3 a V5. 

(a) Área de Talatona; (b) inclui as áreas da Ingombota, Marginal, Miramar e Cruzeiro; (c) inclui as áreas da Maianga, 

Alvalade, Vila Alice, bairro Azul e Maculusso. 

Fonte: Abacus e Savills (2011; 2013). 

Em Angola, até 2012, o crédito bancário imobiliário era quase inexistente. Por norma, a banca 

retraía o financiamento ou emprestava dinheiro segundo condições de muito difícil acesso: (1) 

apenas até 40% do valor do imóvel; (2) com um prazo máximo de amortização da dívida de 8 

anos; e (3) com uma taxa de juro altíssima de aproximadamente 18% (entrevista a um 
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representante de uma agência comercial portuguesa a actuar em Angola, pela Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 23/04/2012). O facto relaciona-se basicamente com a esperança média de 

vida à nascença, estimada em apenas 46,5 anos para 2007 e 51,5 anos para 2012 (PNUD, 

2009; 2013), e com a dificuldade de acesso à escritura19, o que restringe a constituição da 

propriedade horizontal e o correspondente registo predial. A falta de clareza sobre o direito de 

uso do território também inflacionou o acesso legal aos apartamentos e moradias do centro 

urbanizado.  

De acordo com o entendimento de um representante de uma agência comercial portuguesa a 

operar em Angola (entrevista da Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012), distinguem-se 

dois tipos de classe média em Luanda. A oficial, mais residual, que aufere um rendimento médio 

por agregado familiar de cerca de 5.000 USD/mês20 e a informal, muito significativa, que tem 

acesso a uma renda média mensal por casal na ordem dos 500 a 750 USD/mês, montante a que 

se adicionam as gasosas21 e o rendimento proveniente do comércio informal. Em ambos os casos, 

a aquisição de uma habitação a pronto ou através de crédito bancário é extremamente difícil ou 

até mesmo impossível.  

Por este motivo, a maioria da população opta pela compra de blocos de betão para 

autoconstrução em terrenos loteados pelo Estado ou em áreas mais ou menos periféricas da 

cidade. Por contraponto, algumas elites angolanas mais "bafejadas pela sorte" (expressão 

utilizada por um dirigente de uma empresa privada portuguesa a operar na área do território em 

Angola, durante entrevista conduzida pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 19/04/2012) 

beneficiam do clientelismo habitacional: os apartamentos, por vezes mais do que um, são 

adquiridos por empresas estatais, como a Sonangol, e atribuídos a uma determinada 

nomenclatura, como forma de "recompensa por bom comportamento" (idem). Muitos destes 

                                                             
19 O conflito legal sobre a questão da propriedade é um tema recorrente em Angola. Conforme mencionado 
no capítulo 2, quando os portugueses abandonaram o país em 1975 a maioria das terras e imóveis foi 
ocupada pela população angolana e nacionalizados ou confiscados pelo Estado. Com a Lei de Terras de 
1992, o Governo angolano concedeu o direito de cedência de terras estatais em áreas urbanas a certos 
privados e devolveu alguns dos imóveis a indivíduos portugueses que não abandonaram o país após a 
independência. Contudo, nem todos os antigos colonos conseguiram recuperar os seus bens. 
20 O Produto Interno Bruto per capita de Angola para 2013 era estimado em 5,845.611 USD (Fundo 
Monetário Internacional, 2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata [consult. 19 
Ago. 2014]).  
21 Remuneração extraordinária, socialmente aceite como obrigatória, paga pelos serviços prestados no 
âmbito das funções desempenhadas, principalmente pelos funcionários do Estado. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata
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imóveis são posteriormente arrendados pelos seus proprietários principalmente a empresas 

estrangeiras (entrevistas a (1) um representante de uma empresa privada portuguesa a operar na 

área do território em Angola, (2) uma representante angolana de uma organização não-

governamental internacional que actua na área sócio-territorial em Luanda, e (3) um especialista 

angolano em demografia e dinâmicas sociais em Angola, pela Autora e Rafael Pereira, 

Luanda,19/04/2012; Lisboa, Portugal, 25/10/2012; 26/10/2012). 

Um milhão de casas para Angola? "É tudo um jogo de números…"22 

Depois de 2002, em vez de apostar na reestruturação socioeconómica do país, através do 

aumento da produção não petrolífera e da criação de empregos formais, o Governo angolano 

optou antes pela promoção de nova habitação direccionada para a mencionada classe média, 

apostando na dinamização da economia nacional não petrolífera através do fomento da 

construção civil.   

Partindo da estimativa oficial do Governo de 1.7 milhões de alojamentos para o défice 

habitacional em Angola (Gameiro, Lisboa, Portugal, 23/09/2010)23, a seguir às eleições 

legislativas de 200824 este lançou o Programa Nacional para a construção de um milhão de 

casas, a edificar em apenas quatro anos. A iniciativa, que se insere numa estratégia de incentivo 

à rápida promoção habitacional25, enquadrava-se nos preparativos da agenda política do partido 

MPLA, nomeadamente as eleições de 201226. Em 2009, o projecto passou a denominar-se de 

"Meu Sonho, Minha Casa", uma forte analogia ao programa brasileiro "Minha Casa, Minha 

Vida" (2009-2014). 

                                                             
22 Extracto de entrevista a um representante de organização não-governamental internacional que actua na 
área social e do território em Luanda (Autora e Rafael Pereira, Luanda,17/04/2012). 
23 O MINUA (2007) projecta um défice diferente de apenas 1.1 milhões até 2012. 
24 As eleições de 2008 foram as primeiras realizadas em Angola desde 1992. O partido MPLA venceu com 
81,76% dos votos. 
25 A construção de um milhão de casas, ou mais, tem sido utilizado como chavão político em diversos 
contextos político-económicos, geográficos e temporais. Os projectos são diversos, acolhem intensões e 
objectivos muito diferenciados e apresentam resultados ou impactes distintos. São exemplos os projectos 
promovidos na Suécia (Miljonprogrammet, 1965-1974), no Sri Lanka (Million Houses Programme – MHP, 
1984-89; Jana Sevena, 2011-2015) e na África do Sul, este último no âmbito do Reconstruction and 
Development Program (1994-), entre outros. 
26 A 31 de Agosto de 2012 o partido MPLA venceu as eleições por 71.84% e elegeu 175 deputados, num 
total de 220 (mais informação disponível em 
http://www.eleicoes2012.cne.ao/paginas/paginas/dat99/DLG999999.htm [Consult. 7 Out. 2013]). A 
UNITA, o principal partido da oposição em Angola, a Convergência Ampla de Salvação Nacional (CASA) 
e o Partido da Renovação Social contestaram os resultados, todavia sem consequência.  

http://www.eleicoes2012.cne.ao/paginas/paginas/dat99/DLG999999.htm
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A gestão do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação de Angola (PNUH) – designação 

oficial do Programa Nacional para a construção de um milhão de casas – ficou sob a tutoria do 

Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN)27. Todavia, em 2011, transitou para a Sonangol 

Imobiliária (SONIP), uma subsidiária da empresa estatal Sonangol, simultaneamente responsável 

pela exploração de petróleo e de gás natural de Angola. Em 2009, o Governo angolano aprovou 

a Lei de Bases do Fomento Habitacional (Lei nº 03/2007, de 3 de Setembro) e o Regulamento 

Financeiro Funcional e Organizacional do Fundo de Fomento Habitacional (FFH)28 (Decreto-Lei 

54/09, de 28 de Setembro) com o objectivo de financiar diversos projectos habitacionais a 

concretizar no âmbito do mencionado projecto "Meu Sonho, Minha Casa".  

Contudo, como bem referem Guimarães, Valente e Leite (Lisboa, Portugal, 6/09/2013)29, caso a 

cada habitação correspondesse um custo médio de construção de 40.000 USD, seria necessário 

canalizar aproximadamente 40.000 milhões de USD para este Programa Nacional de Urbanismo 

e Habitação, ou seja, quase metade do Produto Interno Bruto de Angola de 2008, avaliado em 

84.2 mil milhões de USD (Fundo Monetário Internacional, 2011). Os consultores identificaram 

ainda que, para implementar a construção de um milhão de casas no país, seria necessário 

construir aproximadamente 30.000.000 hectares de infra-estruturas (estradas, drenagem, 

electricidade, água potável, saneamento básico e telecomunicações), ou seja, gastar cerca de 

1.500 mil milhões de USD para o efeito30, uma vez que as infra-estruturas existentes não 

conseguem sequer cobrir as necessidades do país ou da capital. A plena concretização do 

projecto revelou-se financeiramente incomportável para o Estado.  

  

                                                             
27 O Gabinete de Reconstrução Nacional foi criado em 2004 e foi extinto em 2011. O Gabinete respondia 
directamente ao Presidente de Angola todavia tinha autonomia administrativa e financeira. Em 2010, com o 
intuito de fomentar a imagem do esvaziamento do poder militar em Angola, José Eduardo dos Santos demitiu 
do seu cargo de Director Geral o Chefe da Casa Militar Kopelipa e substituiu-o pelo civil António Teixeira 
Flor. 
28 O Fundo de Fomento Habitacional é uma instituição estatal que não depende do Instituto Nacional da 
Habitação (INH). 
29 Em representação da Iperforma e Soapro, duas empresas privadas parceiras, portuguesa e angolana 
respectivamente, consultoras do Governo angolano para a definição de estratégias de transformação do 
território e projectistas com enfoque na área habitacional. Mais informação disponível em 
http://www.soapro.co.ao/ [Consult. 28 Set. 2011].  
30 Por comparação, o Orçamento Geral de Estado para 2012 era de 6.635,6 mil milhões de Kwanzas, 
cerca de 66 mil milhões de USD (Governo da República de Angola, 2012). 

http://www.soapro.co.ao/
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Instituições estatais e sua repartição de competências 

"Está tudo desarticulado. [O Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda] não exerce a 

sua função, não se sabe quem manda ou gere esta cidade" (entrevista a uma arquitecta, 

investigadora e docente universitária angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 

26/04/2012).  

No ano do lançamento público do Programa Nacional "Meu Sonho, Minha Casa" (2008), os 

principais investimentos estatais, maioritariamente de iniciativa top-down, ficaram a cargo das 

seguintes instituições (Mangueira, 2008)31: (1) Ministério do Urbanismo e Habitação (MINUA), 

responsável pelas habitações do Programa Piloto de Urbanizações das Reservas Fundiárias do 

Estado em terrenos municipais; (2) Ministério das Obras Públicas (MINOP), responsável pelas 

obras de infra-estruturas nacionais, como estradas, pontes, saneamento básico e drenagem das 

águas pluviais; (3) Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN), em parceria com o sector privado, 

responsável por urbanizações estratégicas, edificações e caminhos-de-ferro em determinadas 

Províncias; (4) Gabinete de Obras Especiais (GOE)32, responsável pelo conjunto de arranjos 

urbanísticos e de edificações sociais na Província de Luanda; e (5) Empresa Nacional de 

Electricidade (ENE), responsável pelas obras nacionais de energia eléctrica. Relativamente aos 

investimentos locais, competia aos Governos provinciais promover, juntamente com o sector 

privado ou com cooperativas, condomínios habitacionais murados de alta densidade para 

funcionários e para particulares. Os projectos imobiliários para classes sociais de média e alta 

renda ficariam sob a responsabilidade de algumas empresas privadas, principalmente 

estrangeiras.  

Note-se que existem mudanças das designações e das atribuições funcionais das instituições 

estatais angolanas nem sempre actualizadas nos documentos oficiais. Por exemplo, o Ministério 

das Obras Públicas deixou de existir (segundo entrevista a um representante do Ministério do 

Urbanismo e Habitação de Angola, pela Autora, Lisboa, Portugal, 13/03/2013), enquanto o 

Ministério do Urbanismo e Construção (MINUC) se desdobrou em Ministério da Construção 

(MINUC) e Ministério do Urbanismo e Habitação (MINUA). Contudo, a informação não se 

                                                             
31 A informação encontra-se disponível no relatório deste técnico do Gabinete de Reconstrução Nacional. 
32 À semelhança do Gabinete de Reconstrução Nacional, o Gabinete de Obras Especiais também depende 
directamente do Presidente José Eduardo dos Santos.  
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encontra actualizada na internet no Portal Oficial do Governo33. Por outro lado, os acrónimos 

utilizados nos diversos documentos oficiais do Estado e/ou outros de divulgação são diferentes 

para a mesma instituição – por exemplo, MINUHA ou MINUA para o Ministério da Habitação – 

ou iguais para instituições distintas – MINUA, para o Ministério do Ambiente e o Ministério da 

Habitação. A esta situação confusa acresce a substituição periódica dos representantes das 

instituições.  

Por sua vez, o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (IPGUL), criado em 2007 

(Decreto nº 6/07, de 6 de Fevereiro) para coordenar a elaborar os diversos planos e projectos 

urbanísticos em curso para a cidade e tutelado pelo Governo provincial de Luanda, visava 

promover a descentralização administrativa do Estado e coordenar os vários planos de 

ordenamento do território propostos ou em curso para a capital angolana. Os seus técnicos 

principais estudaram no estrangeiro – Brasil, Itália e Portugal –, e levaram para Angola novas 

perspectivas para o desenvolvimento da cidade, contribuindo para a formulação de novas 

directrizes dentro do Instituto (entrevista a arquitecta angolana, pela Autora e Rafael Pereira, 

Luanda, 24/04/2012). Contudo, tendem a confrontar-se com a ausência de controlo efectivo 

sobre a transformação do espaço urbano de Luanda. As intenções do poder central ou dos 

privados com a sua concordância sobrepõem-se acabando, na maioria dos casos, por 

prevalecer34.  

Recentemente, o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda tem apostado em 

instrumentos de diagnóstico e no levantamento das áreas centrais e pericentrais. O trabalho tem 

sido efectuado em parceria com uma unidade de investigação portuguesa (CEI.IUL/ 

ISCTE.IUL/FCT) consistindo essencialmente na recolha de informação in situ e no seu tratamento 

para análise através de Sistema Geográfico de Informação (SIG)35. 

                                                             
33 Em http://www.governo.gov.ao/Organismos.aspx?op=M [Consult. 7 Out. 2013]. 
34 Um dos exemplos é o projecto da Fundação Eduardo dos Santos (FESA) sobre o qual o Instituto de 
Planeamento não foi consultado (entrevista a arquitecta angolana, colaboradora de Instituto governamental 
de Luanda que actua sobre o território, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 24/04/2012). 
35 Durante a conferência lecionada em Portugal na Sociedade de Geografia de Lisboa (Portugal, 
26/10/2013), o arquitecto Hélder José, Presidente do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, 
abordou os constrangimentos e as potencialidades deste tipo de levantamento. 

http://www.governo.gov.ao/Organismos.aspx?op=M


CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 

 

 

115 

Há ainda a referir a Ordem dos Arquitectos, com forte ligação com o Governo que, segundo 

alguns técnicos angolanos, deveria assumir um papel mais pedagógico, crítico e interventivo na 

produção e transformação do espaço urbano, principalmente da capital angolana36. 

Planos para a cidade de Luanda  

Entre 2006 e 2008, a consultora libanesa Dar-Al-Handasah37 produziu os Planos Integrados de 

Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011), usando como referência o Plano 

de Desenvolvimento de Médio Prazo 2009/2013: Directrizes estratégicas (Maio de 2007), 

extraído do documento Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo – Angola 200538. Este 

trabalho implicou a articulação com determinadas empresas do Estado: (1) a Empresa de 

Distribuição de Electricidade (EDEL); (2) a Empresa de Limpeza e de Saneamento de Luanda 

(ELISAL); (3) a Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL); e (4) a Empresa Pública de 

Telecomunicações e Multimédia (Angola Telecom). Também obrigou a uma articulação com 

projectos paralelos desenvolvidos por outras entidades como o Gabinete de Reconstrução 

Nacional, etc..39.  

O projecto serviu de base para a publicação de uma legislação com o mesmo nome (Decreto 

Presidencial nº59/11, de 1 de Abril)40. Neste âmbito, os referenciados Planos Integrados de 

Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011, p. 1557) propunham em linhas 

gerais: (1) "atender à demanda habitacional e melhorar as condições de habitabilidade", 

principalmente em Luanda; (2) enquadrar o "desenvolvimento urbano" das duas províncias 

considerando a malha infra-estrutural existente ou projectada; (3) regulamentar o uso dos solos 

                                                             
36 Segundo entrevista a representante de associação angolana reguladora da prática profissional dos 
arquitectos (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012) Angola tem cerca de 600 arquitectos e mais de 
90% encontram-se em Luanda. 
37 O protagonismo da Dar-Al-Handasah no cenário urbano angolano relaciona-se com a influência dos seus 
coordenadores junto do Presidente de Angola. A relação remonta ao período da guerra civil contra a UNITA. 
38 Ver página nº 1705 dos Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo 
relativa aos designados planos históricos. 
39 São exemplos de projectos paralelos a Zona Económica Especial de Viana (ZEE) de natureza industrial ou 
o novo Aeroporto de Luanda, ambos desenvolvidos sob tutela do Gabinete de Reconstrução Nacional. 
Segundo entrevista a uma ex-representante desta consultora libanesa (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
23/04/2012), as rivalidades e lutas de protagonismo entre instituições dificultaram o desenvolvimento dos 
Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo. 
40 O vasto documento inclui diversos gráficos e mapas. 
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tendo em contas as novas urbanizações e as operações de "requalificação"41, conversão ou 

modernização urbana; e (4) direccionar os investimentos do sector público e privado, 

enquadrando os existentes ou em curso. A sua implementação, faseada em três momentos 

temporais (2011/2015, 2016/2020 e 2020-), deverá orientar o crescimento e consolidação da 

capital angolana até à conclusão do novo Plano Director Geral de Luanda, ainda em fase de 

estudo. No que se refere aos musseques, os Planos de Luanda e Bengo optaram pela limpeza 

generalizada dos terrenos e pela construção de habitação para realojamento de algumas 

populações de baixa renda (figura 24).  

 

 

 

 

 

Figura 24 – Expansão dos musseques de Luanda em 2008.  

Fonte: Ministério do Urbanismo e Ambiente de Angola e Dar-Al-Handasah (Luanda, [?]/06/2008, p. 10). 

Para suporte à produção destes Planos Integrados de Luanda e Bengo, a Dar-Al-Handasah 

encomendou um relatório de análise do inquérito por si realizado, quer em algumas zonas 

periurbanas autoproduzidas, recentes ou mais consolidados, quer em novas áreas de 

                                                             
41 A requalificação urbana implica a restituição de qualidade ao espaço urbano e ao edificado existente, 
assim como à vida urbana. O conceito pode implicar práticas diferenciadas, mesmo contraditórias, sobre os 
métodos de intervenção a adoptar: (1) reabilitação das áreas mais degradadas com manutenção do 
edificado; ou (2) renovação urbana, ou seja, tábula rasa do tecido urbano e edificado existente para nova 
construção. Em Angola esta última opção configura a associação mais recorrente para as intervenções 
públicas no centro urbanizado e nos musseques.  
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reassentamento populacional planeadas (SINFIC e Dar-Al-Handasah, 2008). No entanto, os 

resultados obtidos ficaram bastante aquém da realidade, uma vez que a empresa consultora 

SINFIC teve de refazer a base de dados inicial para introduzir a qualidade de campo que 

considerou ser necessária e que, dado o curto tempo disponível para o fecho do mencionado 

relatório (cerca de 15 dias), permaneceram dados por obter ou por analisar (entrevista a 

colaboradora de empresa internacional de consultoria e auditoria estatística sedeada na capital 

angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 24/04/2002). 

Apesar da solicitação do Governo angolano, a Dar-Al-Handasah não aceitou efectuar o novo 

Plano Director Geral para a capital porque considerou que a necessária articulação com o 

Gabinete de Reconstrução Nacional comprometia o bom desenvolvimento do trabalho, e ao 

mesmo tempo porque os limites de Luanda não estavam definidos: "até onde se desenvolve a 

cidade? A Dar exigiu o limite" (entrevista a uma ex-representante da referida empresa consultora, 

pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012). Paralelamente, não existiam dados 

estatísticos fiáveis42. Os anteriores censos parciais sobre Luanda remontavam ao longínquo 

período socialista da década de 1980 enquanto os mais recentes apenas foram realizados em 

201443. 

A Lei do Sistema Estatístico Nacional – Lei nº 15/96, de 27 de Setembro – foi ratificada no 

contexto da abertura de Angola ao multipartidarismo e aos mercados, já durante a década de 

1990, e tinha como principal objectivo a recolha de informação fidedigna para suporte à 

definição e monitorização de estratégias, políticas e programas de desenvolvimento económico, 

social e territorial. Com a actual falta de dados estatísticos a governação urbana e habitacional 

em Luanda permanece condicionada pois os planos e práticas adoptados, quer pelo Governo, 

quer pelo sector privado com o seu incentivo, não se sustentam com base em dados e em factos 

reais.  

Os termos de referência para o novo Plano Director Geral Metropolitano (PDM) da cidade de 

Luanda foram desenvolvidos em 2009 pela empresa portuguesa A1V2, com o apoio do já 

                                                             
42 A Dar-Al-Handasah efectuou estimativas de densidade por Município através de manchas de ocupação do 
território, com base numa média de pessoas por habitação. Todavia, na área pericentral do Cazenga, onde 
a densidade era maior, os cálculos foram extrapolados e são menos credíveis. 
43 À semelhança das eleições autárquicas, os censos de Angola têm vindo a ser adiados. Na altura do 
trabalho de campo alguns actores locais relacionavam este facto com a eventual intenção do Governo 
angolano de controlar o acesso da oposição ao acto eleitoral.  
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mencionado Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda (figura 25). À semelhança dos 

planos coloniais desenvolvidos pela metrópole, estes termos de referência não contemplavam os 

musseques da cidade, nem sequer a sua representação. A ambição metropolitana deste Plano 

Director Geral relaciona-se com a vontade governamental de reforçar a posição hierárquica da 

capital angolana no âmbito dos contextos internacionais de competitividade (IPGUL, 2010). 

"Luanda Cidade Mundial será o grande mote estratégico de toda a operação urbana, dividida em 

três grandes vertentes de acção: o planeamento estratégico de todas as áreas de crescimento e 

expansão (Província de Luanda e Bengo); a requalificação urbana da cidade informal – actual área 

de musseque e reabilitação do centro (zona antiga da cidade de Luanda)" (A1V2, 2009, p. 59).  

  

Figura 25 – Esquema de sistema entre cidades. 

Fonte: A1V2 (2009, p. 67). 

Para escolher a equipa que irá produzir o Plano Director Geral Metropolitano de Luanda, foi 

realizado um concurso público limitado ganho pela empresa internacional, com sede em Lisboa, 

Broadway Malyan44. A empresa também deverá articular-se com outras quatro instituições: 

Aurecon Engineers, Mobility in Chain, Universidade Nova Lisboa e Delloite (Jornal de Angola, 17 

Dez. 2013). Para a concretização deste novo Plano Director Geral de Luanda os organismos 

deverão ter em conta os Planos de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo, tal 

                                                             
44 Mais informação sobre esta empresa em http://www.broadwaymalyan.com/ [Consult. 5 Out. 2013]. 

http://www.broadwaymalyan.com/


CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 

 

 

119 

como os múltiplos planos parcelares existentes para a cidade, de que é apenas um exemplo o 

Plano de Reurbanização da Ilha de Luanda, elaborado pela empresa Willer arquitectos entre 

2004-2007, ou apenas propostos – muitas vezes sobrepostos –, em locais alvo de conflito de 

interesses. 

A nível administrativo, o Governo publicou uma nova Lei de Alteração da Divisão Político-

administrativa das Províncias de Luanda e Bengo (Lei nº 29/11, de 1 de Setembro). Agora, a 

Província de Luanda derrama-se sobre a sua envolvente, facilitando a expansão urbana e 

promoção de novas intervenções. Os seus recém-criados Municípios são: Luanda (113 km2), 

Cazenga (41 km2), Cacuaco (335 km2), Viana (615 km2), Belas (1.077 km2), Icolo e Bengo 

(3.083 km2) e Quiçama (13.562 km2) (figura 26 e esquema gráfico 1).  

 

   

 
Figura 26 – Mapa da Província de Luanda: antiga (à esquerda) e nova divisão política administrativa (à 
direita). 

Fonte: Development Workshop (2012)45. 
 

Todavia, muitos documentos e informações posteriores a 2011 sobre a cidade de Luanda, 

inclusivamente do próprio Governo angolano, continuam a utilizar como referência a antiga 

divisão administrativa. Esta situação tem gerado muita confusão na identificação e leitura de 

                                                             
45 Disponibilizado durante o trabalho de campo (2012) pelo departamento de Sistema Geográfico de 
Informação.  
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algumas áreas. Como exemplo, a Ingombota passou de Município para Comuna, alterando a 

área e o perímetro de ocupação. 

 

 

 

 
Esquema gráfico 1 – Sobreposição dos antigos e novos limites administrativos de Luanda (S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre mapa IPGUL (2011).  
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3.3 INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE RESTRIÇÃO SÓCIO-TERRITORIAL1 

DO INFORMAL AO ILEGAL 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 27 – Cartaz informativo na periferia de Luanda. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             
1 A leitura e análise crítica dos textos legais mencionados no presente subcapítulo, juntamente com a 
participação da Autora no workshop Normas Urbanísticas de Angola, promovido pela empresa de 
consultoria PMA (Porto, Portugal, 26/03/2012), contribuiu para o seu desenvolvimento. Agradecemos à 
Doutora Fernanda Paula Oliveira da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra a validação dos seus 
conteúdos jurídicos (Junho de 2013).  
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A partir da década de 1990, sobretudo a partir do novo milénio, a produção de legislação cresceu 

de forma vertiginosa em Angola2. No que se refere às suas intenções, nomeadamente às 

estratégias e políticas governamentais para a produção e metamorfose do espaço urbano e 

habitacional, o conjunto de normas legais geralmente designado por Leis das Terras – e que 

compreende a Lei de Terras (2004) e a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo (2004) – 

constitui o arranque do enquadramento jurídico para suporte à promoção dessa transformação 

urbana3. 

Neste contexto, também foram homologados alguns regulamentos que visam concretizar os 

objectivos e normas que ambas as Leis consagram: o Regulamento de Concessão de Terrenos 

(2007) completa a Lei de Terras (2004); o Regulamento dos Planos Territoriais, Urbanísticos e 

Rurais (2006), o Regulamento de Licenciamento das Operações de Loteamentos, Obras de 

Urbanização e Obras de Construção (2006) e o Regulamento das Edificações Urbanas (2007) 

complementam e detalham a mencionada Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo 

(2004). 

Por outro lado, a Lei do Fomento Habitacional (2007) inaugura o enquadramento legal da 

estratégia do Estado para a promoção do Programa Nacional "Meu Sonho, Minha Casa". O 

Regulamento do Fundo de Fomento Habitacional (2009) enquadra a sua organização e gestão 

financeira. 

De uma maneira geral, a legislação analisada é complexa, pouco clara e apresenta algumas 

incongruências e/ou omissões. Todavia, através do domínio das suas questões jurídicas, 

sintetizámos os pontos-chave deste pacote regulamentar para compreender as intenções das 

actuais políticas urbanas e habitacionais do Governo angolano, em articulação com o sector 

privado. 

                                                             
2 Segundo a Comissão Nacional de Implementação do Programa de Urbanismo e Habitação (2009), o 
Governo prevê ainda a necessidade de produção de legislação complementar, especificamente: (1) uma 
actualização do regime jurídico sobre expropriações por utilidade pública; (2) um diploma sobre o regime 
fiscal da habitação; (3) um diploma sobre o regime dos fundos privados de promoção habitacional; (4) uma 
Lei de isenção ou reduções de taxas relativas aos impostos que incidam sobre a aquisição de imóveis e 
concessão de terrenos destinados a habitação; (5) um diploma sobre o sistema de crédito à habitação; (6) 
um diploma sobre habitação social e económica; (7) um diploma sobre o arrendamento urbano; (8) um 
estatuto para o Fundo de Fomento Habitacional; e (9) um diploma sobre o regime de comparticipação e 
financiamento na recuperação de prédios urbanos. 
3 O sistema legal de Angola baseia-se no direito civil português e no direito consuetudinário angolano. 
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A terra, propriedade originária do Estado 

A Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro, nomeada como Lei de Terras, veio substituir a velha Lei nº 

21C/92, de 28 de Agosto, "estabelece[ndo] as bases gerais do regime jurídico das terras 

integradas na propriedade originária do Estado4, os direitos fundiários que sobre estas podem 

recair5 e o regime geral de transmissão, constituição, exercício e extinção destes direitos" (artigo 

2º).  

De acordo com esta nova legislação, os objectivos da intervenção do Estado na gestão e 

concessão de terras em Angola relaciona-se essencialmente com: (1) o "adequado ordenamento 

do território e [a] correcta formação, ordenação e funcionamento dos aglomerados urbanos" 

(artigo 14º, alínea a), ou seja, relaciona-se com a regularização do espaço existente tendo em 

vista o controlo do novo espaço a produzir e a sua metamorfose de acordo com os paradigmas 

de intervenção e os modelos urbanos considerados mais adequados; (2) com a "[…] utilização 

economicamente eficiente e sustentável das terras" (idem, alínea b), ou seja, com a sua 

rentabilidade e com o retorno económico sobre o investimento efectuado; e também (3) com o 

"desenvolvimento económico e social" do país (idem, alínea c). Este último factor é reforçado 

quando repetidamente associado à questão do interesse público (ibid. e artigo 17º). No entanto, 

as noções de desenvolvimento, de interesse público e de sustentabilidade não se encontram 

especificados sendo usadas com acepções diferenciadas, por vezes contraditórios, sobre o seu 

significado ou sobre as linhas de actuação a adoptar. Neste contexto, o exercício do direito 

fundiário pode ser interrompido ou limitado pelo Estado caso o beneficiário não cumpra os 

requisitos pré-definidos pelas políticas do poder central (artigo 6º, nº 2 e 3). 

Segundo a nova Lei de Terras são cinco os direitos fundiários transmissíveis pelo Estado e pelas 

ainda inexistentes autarquias locais (artigos 36º a 40º), especificamente: (1) o direito de 

                                                             
4 Ou seja, dos terrenos que não estejam em regime de propriedade privada de pessoas singulares ou 
colectivas. 
5 Os direitos fundiários constituídos antes da entrada em vigor da referida Lei de 1992 e seus correspondentes 
Regulamentos de concessão de terras – aprovados pelo Decreto-Lei nº 46A/92, de 9 de Setembro e pelo 
Decreto-Lei nº 32/95, de 8 de Dezembro – transitam para a actualidade desde que estes tenham sido 
regularizados nos termos e nos prazos previsto: inclui as situações constituídas durante o período colonial e 
que não foram transmitidos a favor do Estado no momento da independência de Angola, e os casos que 
foram recuperados ao abrigo da Legislação produzida na década de 1990 (ver subcapítulo 2.4 sobre a 
construção da cidade neoliberal). 
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propriedade de terrenos urbanos6 para construção quando integrados no seu domínio privado7, 

a atribuir por período vitalício a pessoas singulares de nacionalidade angolana (artigo 55º, nº 1, 

alínea a) e artigo 35º, nº 2); (2) o domínio útil consuetudinário gratuito e perpétuo (artigo 55º, nº 

1, alínea b), ou seja, o direito fundado no uso, costumes ou práticas das comunidades, apenas 

transmitido a favor de famílias que integrem as comunidades rurais; (3) o domínio útil civil 

(enfiteuse), também de carácter perpétuo (artigo 55º, nº 1, alínea c), a atribuir para utilização de 

terrenos rurais ou urbanos mediante o pagamento de um foro anual; (4) o direito de ocupação 

precária, afecto a uma finalidade específica como o apoio à construção de edifícios de caracter 

definitivo, titulada pelo arrendamento, a conceder por prazo não superior a um ano, todavia 

renovável (artigo 55º, nº 1, alínea e) e nº 2); e por fim (5) o direito de superfície urbana ou rural, 

a atribuir a angolanos ou a estrangeiros, actualmente o direito fundiário mais comummente 

transmitido pelo Estado angolano (Bunga, 2010).  

Este direito de superfície consiste na possibilidade de manter uma construção ou edificar em 

terrenos do Estado e/ou nas prenunciadas autarquias locais. A concessão tem um limite máximo 

de dois hectares para áreas urbanas e de cinco hectares para as suburbanas (artigo 43º, alínea 

a) e b))8. Este é o único momento onde a Lei de Terras (2004) remete para o conceito de 

suburbanidade. Todavia, não especifica quais os seus atributos ou contornos no âmbito do 

exercício do direito fundiário. A transmissão tem uma duração máxima de sessenta anos 

renováveis (artigo 55º, nº 1, alínea d) e nº 2) e o beneficiário usufrui de direito de preferência em 

caso de venda. A sua transmissão a terceiros depende da aprovação do Governo. Ao mesmo 

tempo, a atribuição está condicionada ao cumprimento do aproveitamento útil do solo a curto 

prazo – três anos consecutivos ou seis interpolados (artigo 7º, nº 2 e artigo 64º, alínea b) – de 

acordo com a sua finalidade ou índice de construção estipulada para a área de intervenção, e 

pode ser resolvida pelo Estado sem atribuição de indeminização por benfeitorias (artigo 48º, nº 

                                                             
6 A regra define que o Estado não pode transmitir o direito fundiário de terrenos rurais a particulares. 
7 A Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro (artigo 1º, alíneas d) e e)) entende por domínio público o "conjunto de 
coisas que o Estado ou as [futuras] autarquias locais aproveitam para a prossecução dos seus fins, usando 
poderes de autoridade, ou seja, através do direito público, incluindo nomeadamente as coisas destinadas ao 
uso de todos, as coisas utilizadas pelos serviços públicos ou sobre as quais incida a actuação destes e as 
coisas que satisfaçam os fins de uma pessoa colectiva pública". A mesma lei entende por domínio privado, 
o "conjunto de coisas não compreendidas no domínio público e sobre as quais recai a propriedade do Estado 
ou das [futuras] autarquias locais". 
8 De acordo com a alínea c) do artigo 43º podem ser concedidas áreas superiores às previstas mediante 
aprovação do Ministro que gere o cadastro. 



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 

 

 

125 

4), à excepção da devolução do preço pago, sem nenhuma actualização. Tal implica que os 

particulares não podem beneficiar da acumulação de património ou da comercialização dos 

terrenos, situação recorrente na transmissão informal de propriedade. Os constrangimentos 

jurídico-administrativos deste tipo de direito prendem-se essencialmente com a indefinição sobre a 

propriedade das edificações e a desactualização do registo predial (Viana e Grilo, 2010)9.  

Enquanto instrumento de descentralização do Estado, a legislação distingue a possibilidade de 

transmissão de direitos fundiários de domínio privado para as (inexistentes) autarquias locais 

(artigo 20º, nº 5) através da emissão de foral10 ou de título equivalente. Porém, não existindo 

poder local democraticamente eleito em Angola, apenas órgãos de desconcentração local, a 

propriedade permanece sob a tutela do poder central.  

A nova Lei de Terras classifica os terrenos urbanos em três categorias, consoante a finalidade 

prevista (artigo 21º, nº 1 a 4). Neste contexto, entendem-se como: (1) urbanizados, os terrenos 

que beneficiem de infra-estruturas, como o acesso a água canalizada, a electricidade e 

saneamento básico, e estejam devidamente enquadrados por planos de urbanização; (2) de 

construção, os terrenos urbanizados abrangidos por operações de loteamento destinados à 

edificação; e (3) urbanizáveis, os terrenos que integram as reservas urbanas de expansão, 

vulgarmente designadas de reservas fundiárias do Estado.   

Constituídas pelo Governo angolano, estas novas áreas urbanizáveis, ou seja, os terrenos 

reservados visam "a protecção do meio ambiente, defesa e segurança nacionais, preservação de 

monumentos ou de locais históricos e promoção do povoamento ou do repovoamento" (artigo 27º, 

nº 5). As reservas urbanas de expansão, sejam totais ou parciais consoante a necessidade de 

ocupação, podem incluir terrenos do Estado (ou das pretensas autarquias locais), de domínio 

público ou privado e propriedades privadas11, quer através da constituição de servidões 

administrativas, quer pela expropriação por utilidade pública12. Neste caso, a legislação prevê a 

                                                             
9 O registo predial tem como função publicitar a situação jurídica dos prédios, visando a segurança da sua 
comercialização.  
10 Segundo o artigo 1º, alínea f), foral significa "título aprovado por diploma do governo, pelo qual o Estado 
delimita a área dos terrenos integrados no domínio público do Estado e por este concedidos às autarquias 
locais para gestão autónoma". 
11 A propriedade privada de alguns terrenos e edificações podem ser salvaguardados desde que o motivo 
seja devidamente justificado. Aqui, os critérios não são claros. 
12 A nova Constituição de Angola (2010) volta a reforçar a ideia da Terra enquanto propriedade originária 
do Estado, da transmissão vinculada ao seu aproveitamento nos termos da Lei e da atribuição de uma justa 
indeminização em caso de expropriação por utilidade pública. 
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compensação dos proprietários através de uma de duas opções: a atribuição de uma 

indeminização justa, porém com critérios indefinidos, ou a possibilidade de subscrição de capital 

social nas sociedades comerciais que beneficiem do terreno expropriado (artigo 27º, nº 10). Neste 

contexto, a justificação das opções do Estado segue as políticas económicas em curso, a par do 

entendimento do Governo sobre o que significa uma utilidade pública.  

A população mais carenciada e as instituições de utilidade pública, que actuem na área da 

solidariedade social, da cultura, da religião ou desporto, estão contempladas na Lei das Terras 

(artigo 50º, nº 1, alíneas a) e b)). Caso pretendam integrar projectos de povoamento em áreas 

menos desenvolvidas, periféricas ou rurais, o Estado (ou as autarquias locais quando existirem) 

podem efectuar a transmissão e constituição dos direitos fundiários sobre terrenos integrados em 

domínio privado a título gratuito. Todavia, estes direitos são intransmissíveis, até por morte, e 

impenhoráveis, com excepção de pagamento à banca em caso de empréstimo para 

aproveitamento útil do terreno concedido (artigo 63º, nº 3 e 4). Neste caso os familiares não 

podem herdar mas a banca pode assumir os terrenos. 

Na generalidade, a ocupação sem título oficial de terrenos Estatais obriga ao requerimento da 

sua emissão no prazo de três anos a contar da publicação do Regulamento geral ou específico, o 

que veio a ocorrer em 2007. No entanto, a sua emissão depende do cumprimento do previsto na 

Lei ou em outros instrumentos de gestão urbana em vigor (artigo 84º, nº 1 a 4). No que se refere 

à transmissibilidade de direito de propriedade sobre terrenos urbanos, a legislação é restritiva 

quando menciona que "não podem adquirir-se por usucapião13 quaisquer direitos sobre os 

terrenos integrados no domínio privado do Estado e no domínio das comunidades rurais" (artigo 

6º, nº 4), impossibilitando o direito por apropriação de longo prazo em áreas periurbanas, 

autoproduzidas. 

A legislação também menciona os recursos naturais enquanto propriedade intransmissível 

integrada no domínio público do Estado (artigo 10º, nº 1 e 2 e artigo 1º, alínea d)). Assim, os 

benefícios provenientes da exploração de petróleo e de gás natural em Angola devem, na 

generalidade, reverter para a satisfação da pessoa colectiva pública, ou seja, para o próprio 

Estado tendo em conta o uso de todos (artigo 1º, alínea d)).  

                                                             
13 Ou seja, sobrepõe-se aos artigos 1287º a 1292º do código civil. Neste contexto legislativo a regra da 
usucapião só abrange terrenos que sejam propriedade privada não estatal. 
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O Decreto-Lei nº 58/07, de 13 de Julho – Regulamento Geral de Concessão de Terrenos –, 

"concretiza as bases gerais do regime jurídico definido na Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro [e 

tem como objectivo geral] definir um conjunto de normas regulamentares que garantam a 

celeridade, transparência, isenção, rigor e objectividade do processo de concessão de direitos 

fundiários" (introdução e artigo 1º, nº 1), susceptíveis de apropriação privada.  

Partindo uma vez mais do conceito de propriedade originária do Estado (artigo 1º, nº 3), o 

Regulamento de Concessão de Terrenos corrobora o estabelecido nos demais instrumentos legais 

de gestão territorial, especificamente no que se refere: (1) à distinção dos terrenos segundo o seu 

regime jurídico, ou seja, terrenos do domínio público ou privado do Estado (e das futuras 

autarquias locais), comunitários e/ou de propriedade privada (artigo 8º); (2) ao limite das áreas 

de terrenos urbanos a conceder pelo Estado (ou pelas autarquias locais quando estas existirem) 

(artigo 41º, nº 1 e 2) e às concessões gratuitas14 (artigo 47º, nº 1, alíneas a) a d)); (3) à admissão 

de práticas decorrentes de usos e costumes em áreas restritas, como em terrenos rurais em regime 

de domínio útil consuetudinário (artigos 2º e 17º); (4) à proibição de aquisição de direitos sobre 

terrenos estatais ou de comunidades rurais por usucapião, agora acrescido de acessão imobiliária 

(artigo 9º, nº 1 e 2); (5) à possibilidade de expropriação ou requisição temporária15 por utilidade 

pública de terrenos objecto de propriedade privada, mediante o pagamento de justa 

indeminização ou, sem prejuízo desta, a concessão de uma parcela de um terreno em situação 

jurídica semelhante e com aproveitamento similar (artigo 21º, nº 1 e 2 e artigo 132º, nº 1 a 8) 

situação em que, em caso de falta de acordo, prevalece a vontade do Estado (ou das futuras 

autarquias locais) (artigo 40º); (6) à importância dos instrumentos de ordenamento do território, 

nomeadamente dos planos urbanísticos, enquanto controlo da ocupação dos terrenos urbanos e 

suburbanos16 associado à acomodação de instalações comerciais e/ou industriais em áreas 

externas aos núcleos urbanos (artigo 32º, nº 1 a 3); e (7) ao direito à informação, reclamação ou 

recurso administrativo por parte da população (artigo 5º, nº 1 a 4).  

                                                             
14 Podem ter acesso a concessões gratuitas: (1) as autarquias locais, (2) famílias que integrem comunidades 
rurais no âmbito do domínio útil consuetudinário, (3) famílias com baixo recursos que pretendam integrar 
projectos de povoamento em regiões menos desenvolvidas do país, e (4) instituições de utilidade pública que 
prossigam a realização de fins de solidariedade diversos. 
15 Nesta Lei de Terras (2004) a requisição estava exclusivamente afecta a terrenos rurais. 
16 A legislação refere uma vez mais o conceito de suburbanidade sem o clarificar (artigo 32º, nº2).  
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O Regulamento também corrobora o definido na Lei de Terras relativamente à constituição de 

reservas fundiárias, incluindo terrenos sujeitos ao regime de propriedade privada e sua 

expropriação (artigo 23º, artigo 26º, nº 1 e 3 e artigo 28º), e exemplifica determinadas funções 

afectas às reservas parciais (artigo 27º), como a construção de casas económicas, a captação, 

condução e distribuição de águas, a instalação de serviços públicos ou de saúde, a implementação 

e exploração de projectos turísticos, entre outras. Ao mesmo tempo estabelece a sua constituição 

através de Decreto-Lei (artigo 24º), o que veio efectivamente a acontecer17 (ver capítulo 4 sobre 

os paradigmas de intervenção). 

O Regulamento de Concessão de Terrenos clarifica algumas questões fundiárias omissas nos 

demais instrumentos legais. Os artigos relativos (1) aos terrenos do Estado e seus direitos, (2) às 

ocupações ilegais de terrenos do Estado (ou das autarquias locais quando existirem), e (3) ao 

despejo, enquadram as políticas e as práticas estatais nestes contextos e ajudarão a compreender 

o estudo empírico realizado. O primeiro (artigo 10º, nº 1 e 2) define que ninguém pode ocupar 

ou explorar terrenos do Estado sem sua autorização ou concessão. Por sua vez o Estado pode 

dispor deles nos termos da Lei para a concretização das políticas urbanas e/ou habitacionais, 

nomeadamente através da participação em sociedades mistas a efectuar com entidades privadas. 

O segundo (artigo 215º, nº 1 a 4) reforça a necessidade de legalização de concessão de terrenos 

estatais (ou uma vez mais, de projectadas autarquias locais) ocupados ilegalmente18, especifica 

a obrigatoriedade de restituição de terreno em caso de incumprimento legal e, em situação de 

impasse, enquadra a actuação do Estado e das futuras autarquias locais no âmbito do Código 

Civil19 (artigo 1276º a 1286º). Note-se que a questão da defesa de posse prevista no Código 

Civil serve essencialmente as intenções do Governo. Como o Estado reivindica a propriedade as 

comunidades que ocupam as terras periurbanas são consideradas infractoras. Por fim, o terceiro 

(artigo 196º, nº 1 a 3) defende a interpelação e as acções de despejo por via judicial caso o 

concessionário não aceite a dissolução da concessão por caducidade, resolução ou não 

renovação contratual. 

  

                                                             
17 Maioritariamente no âmbito dos Decretos Presidenciais n.ºs 80 a 112/08, de Setembro de 2008.   
18 Até Julho de 2010, para os casos que preencham os requisitos fixados na Lei ou Regulamentos 
complementares. 
19 O Código Civil angolano é idêntico ao Código Civil português de 1966. 
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O Ordenamento do Território e sua linha de acção política 

A Lei nº. 3/04, de 25 de Junho, designada por Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo 

(LOTU)20, publicada um pouco antes da Lei das Terras (2004), estabelece "o sistema de 

ordenamento do território e do urbanismo  [nomeadamente] o sistema de normas, princípios e 

instrumentos em que avultam os planos territoriais [e] sua acção política" (introdução e artigo 1º, 

nº 1). De acordo com a legislação, a intervenção do Estado deve ser sistemática e visa "a 

valorização racional e integrada" do uso dos solos através do seu correcto ordenamento e infra-

estruturação, para uso geral ou colectivo (artigo 4º, nº 1, alínea a). Conjuntamente, esta 

intervenção aponta para a "sustentabilidade e [a] solidariedade intergeracional" (artigo 17º), ou 

seja, para a transmissão dos bons resultados às gerações vindouras. A legislação trata o 

ordenamento de território e o urbanismo como uma única questão. No entanto, o texto legal 

privilegia a noção mais ampla de ordenamento do território e vincula as normas do urbanismo, 

disciplinadoras das actividades particulares, às políticas públicas. 

À semelhança dos demais instrumentos legais em vigor, a Lei do Ordenamento do Território e 

Urbanismo defende o princípio da propriedade originária da terra pelo Estado (artigo 6º, nº 1, 

alínea h) e define a possibilidade de expropriação por interesse público (artigo 20º). Ao mesmo 

tempo, restringe e condiciona o ordenamento do território aos direitos fundiários privados 

devidamente titulados e enquadrados pela Lei de Terras n.º 9/04 (artigo 9º, nº 1 e 2). Afirma 

ainda que a aplicação das políticas económico-sociais, urbanísticas e ambientais deve visar a 

concretização dos direitos, liberdades e garantias fundamentais da população (artigo 10º).  

Como definido em glossário, são apresentados como objectivos gerais a criação de condições 

favoráveis, quer ao "desenvolvimento económico e social do país" (artigo 4º, nº 1, alíneas b) a 

e)), quer ao aumento "do bem-estar social [e] qualidade de vida dos cidadãos" (artigo 4º, nº 1 e 

artigo 18º). Contudo, à semelhança da Lei n.º 9/04, a Lei do Ordenamento do Território também 

não clarifica os conceitos a que se refere. Neste âmbito, são seus grandes objectivos (artigo 16º 

nº 1, 2 e 3): (1) "assegurar a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da aplicação 

dos planos territoriais e urbanísticos"; (2) "assegurar a equidade no acesso às infra-estruturas e 

                                                             
20 De acordo com o artigo 1º, alíneas k) e l) da referida Lei, o ordenamento do território consiste na 
"aplicação no território das políticas económico-sociais, urbanísticas e ambientais, visando a localização, 
organização e gestão correcta das actividades humanas" enquanto urbanismo consiste na "actividade que 
tem por objecto a adaptação do espaço natural ao homem e à sua medida, através da realização de obras 
de modelação do terreno, sua pavimentação e suporte, a infra-estruturação e o seu equipamento social". 
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uma distribuição justa e equitativa dos solos" capaz de promover a produção, o trabalho a 

habitação e o lazer; e (3) "procurar atenuar as assimetrias existentes dentro dos perímetros 

urbanos, tendo em conta as necessidades específicas das populações". Para o referido efeito, a 

legislação prevê: (1) o controlo da densificação das áreas urbanas; (2) a recuperação ou 

reconversão de áreas degradadas e de ocupação ilegal, de acordo com a respectiva afectação 

financeira (artigo 18º); (3) o acesso equitativo aos equipamentos colectivos e aos serviços públicos; 

e (4) a criação de empregos no meio rural para fixação das populações (artigo 4º, nº 1, alíneas 

b) a e)). O Governo visa assim fixar as populações nos meios rurais e motivar as populações 

periurbanas a voltar para o campo.  

De acordo com a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, os planos territoriais são 

instrumentos de ocupação, uso e aproveitamento útil do solo. Visam responder aos objectivos 

gerais e específicos do ordenamento do território (artigo 13º) e são essencialmente classificados 

(artigo 28º, nº 2 a 4 e artigo 30º):  

(1) Em função das necessidades – como Nacionais, Provinciais (PPOT) ou Interprovinciais 

(PIPOT) e Municipais (globais ou parciais); 

(2) Em função dos objectivos – como Especiais, de acordo com fins específicos, como a 

requalificação, revitalização, recuperação ou reconversão urbana, o repovoamento, o 

turismo, a indústria, etc…, ou Sectoriais quando abrangem infra-estruturas colectivas, 

como os transportes, água, energia, etc…; 

(3) Em função da natureza do espaço – como de Ordenamento Rural (fora do perímetro 

urbano) ou Urbanísticos (nos centro urbanos ou cidades). 

No âmbito dos planos nacionais, a legislação específica que aprova as Principais Opções de 

Ordenamento do Território Nacional (POOTN), juntamente com a legislação de natureza 

económica que aprova as Principais Opções Estratégicas do país (POE), fixam o quadro de 

referência a respeitar pelos demais existentes planos territoriais (artigo 27º, nº 2 alínea a) e b) e 

artigo 29º). No entanto, em Angola, as POOTN, assim como os Planos Provinciais ou 

Interprovinciais são inexistentes21. Apenas recentemente surgem os Planos de Expansão Urbana e 

de Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011). 

                                                             
21 Também não foi aprovado nenhum plano sectorial ou especial à escala nacional, como por exemplo de 
transportes ou sobre a orla costeira. 
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De acordo com a indicada Lei do Ordenamento do Território, os planos territoriais municipais 

podem ser de natureza intermunicipal (PIMOT) ou subdividir-se, caso representem: (1) um quadro 

de referência global, de que são exemplos os eventuais Planos Directores Municipais (PDM); (2) a 

definição das regras de conduta, como no caso dos Planos de Urbanização (PU); e (3) a 

regulamentação da ocupação, uso ou preservação urbana, expressas através da produção de 

Planos de Pormenor (PP). Também se encontram devidamente enquadrados nesta legislação os 

Planos Especiais de Recuperação e/ou de Reconversão de Áreas Urbanas Degradadas ou de 

Ocupação Ilegal (artigo 32º, nº 2 alínea a) a d)).  

Por outro lado, também de acordo com esta legislação, "os aglomerados urbanos de pequena 

dimensão, podem ser dispensados de adoptar planos urbanísticos municipais, com as 

características técnicas definidas pelas normas regulamentares, sendo de adoptar instrumentos de 

ordenamento do espaço urbano, rudimentares como esquemas de ocupação dos solos, cuja 

validade e eficácia jurídica é equivalente à dos planos urbanísticos" (artigo 32º, nº 4).  

Todavia, para Luanda ainda não existe nenhum Plano Intermunicipal ou Director Geral das 

Grandes Cidades, frequentemente conhecido em Angola como Plano Director Metropolitano. A 

transformação da cidade tem sido maioritariamente planeada recorrendo a Planos de 

Urbanização (ver o exemplo da cidade do Kilamba, no subcapítulo 5.2) ou mesmo a Planos de 

Pormenor, muitos dos quais promovidos em articulação com as intenções mercantis do sector 

privado. Também não foram realizados planos para a recuperação ou reconversão de áreas 

urbanas degradadas ou agora apelidadas de ilegais. 

As políticas de ordenamento do território são da exclusiva competência do Estado. No entanto, a 

Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo (2004) considera a intervenção no processo 

das autarquias locais (inexistentes à data), a par da participação das comunidades rurais e a 

cooperação de pessoas colectivas ou particulares privadas (artigo 5º, nº 1 a 4). Assumindo um 

carácter pedagógico, esta legislação estipula ainda a divulgação da elaboração e revisão dos 

planos visando contribuir para o reforço da consciência cívica da população no que se refere às 

causas da degradação das condições de vida urbana. Desta forma, os particulares podem 

acompanhar o desenvolvimento dos referidos planos. A sua consulta deve ser disponibilizada, 

quer na sua fase de elaboração, quer após a sua publicação (artigos 21º e 53º). Os titulares de 

direitos fundiários lesados por esses planos territoriais podem, inclusivamente, promover a sua 

impugnação contenciosa (artigo 54º). Contudo, ainda não existe descentralização em Angola 
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assim como não existe experiência de planos sujeitos ao escrutínio público. Com efeito, e ao 

contrário da congénere Lei portuguesa, a Lei do Ordenamento do Território angolana não prevê 

a fase de discussão pública dos planos. 

O Decreto-Lei 2/06, de 23 de Janeiro, ou seja, o Regulamento Geral dos Planos Territoriais, 

Urbanísticos e Rurais (REPTUR), consagrou a regulamentação específica da Lei 3/04 

nomeadamente no que se refere à elaboração, aprovação e ratificação dos planos territoriais, 

urbanísticos e rurais. Neste cenário, o Regulamento corrobora as directrizes de direito à 

informação estabelecidas pela anteriormente escrutinada Lei do Ordenamento do Território e 

Urbanismo ao afirmar que "todos os cidadãos e demais interessados têm direito a ser informados 

sobre o conteúdo material e formal dos diversos planos territoriais" (artigo 11º, nº 1). Também 

corrobora o mencionado direito à participação ao registar que "o direito de participação que 

assiste a todos os cidadãos é exercido de forma individual ou por via associativa de representação 

dos seus interesses nos termos previstos nos artigos 21.º, 43.º e n.º 4.º da Lei n.º 3/04, de 25 de 

Junho […]" (artigo 12º).  

O artigo 43º da Lei do Ordenamento do Território estipula que os órgãos participativos no 

ordenamento do território são compostos a nível central pela Comissão Consultiva Nacional do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo (com representantes de Ministérios, de autarquias 

locais e do Conselho Nacional de Concertação Social) e a nível provincial pelas Comissões 

Consultivas Provinciais de Ordenamento do Território e do Urbanismo, que deve reflectir a 

composição da Comissão Consultiva Nacional. Neste sentido, esta legislação está em 

consonância com a estratégia de desconcentração do Estado prevista pela legislação da 

Organização e Funcionamento dos Órgãos de Administração Local do Estado (Decreto-Lei nº 

2/07, de 3 de Janeiro; Lei nº 17/10, de 29 de Julho e Lei n.º 39/11, de 29 de Dezembro), 

favorecendo a centralização de poder em detrimento da anunciada descentralização com 

participação popular.  

O Regulamento Geral dos Planos Territoriais define que: "na falta ou impossibilidade de 

constituição da Comissão Consultiva Provincial, o parecer previsto no n.º 1 [sobre a primeira 

versão do plano provincial ou intermunicipal] é substituído pela participação no conjunto dos 

trabalhos técnicos e preparatórios de representantes dos Municípios e parceiros sociais locais, 

[abrangidos pela área do plano] colhendo-se na oportunidade a opinião e os interesses por eles 

declarados ao longo da sua participação e que devem ser reduzidos a escrito constando de 
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documento em separado, integrando o conteúdo formal do plano" (artigo 58º, nº 2, artigo 69º, nº 

2 e artigo 90º, nº 3).  

Devemos ainda registar a existência do Decreto-Lei n.º 80/06, de 30 de Outubro, ou seja, o 

Regulamento de Licenciamento das Operações Urbanísticas, que aprovou o regime de 

licenciamento das operações de urbanísticas de iniciativa privada, nomeadamente de (artigo 7º, 

nº 1, alíneas a) a j)): (1) operações de loteamentos; (2) obras de construção ou edificação em 

geral; (3) obras de alteração fundiária e obras de remodelação de terrenos em área não 

abrangida por operação de loteamento ou plano de pormenor; (4) obras de alteração estrutural, 

interior e exterior dos edifícios; (5) obras de ampliação em edifícios classificados ou situados em 

zona de protecção do património arquitectónico e imobiliário; (6) obras de demolição; (7) 

operações de desocupação forçada fundada em degradação ou risco de ruína do edifício; (8) 

obras de reconstrução ou reabilitação; (9) obras sujeitas a licenciamento, por menção expressa 

dos planos urbanísticos municipais; e (10) outras operações urbanísticas, não isentas de licença.  

Ao nível do edificado, o Decreto Executivo 13/07, de 26 de Fevereiro, também apelidado de 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), que substituiu o Regulamento colonial de 

1948 (Portaria n.º 6269, de 19 de Abril), refere-se à execução de edificação ou obras de 

construção civil, reconstrução, ampliação alteração, reparação ou demolição edificações e obras 

existentes. O regulamento menciona além disso a "alteração da topografia local, dentro do 

perímetro urbano e das zonas rurais de protecção fixadas para as sedes de Municípios e para as 

demais localidades sujeitas por Lei a plano de urbanização e a expansão" (ver subponto da 

introdução da Lei). Este instrumento jurídico é idêntico ao já datado e muito desajustado 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas português de 1951, ainda que contemple as suas 

mais recentes actualizações. 

O controlo da expansão das cidades através da promoção de habitação adequada 

A Resolução nº 60/2006, de 4 de Setembro, aprovou a política do Governo angolano para o 

Fomento Habitacional de Angola. Por sua vez, a Lei nº 03/2007, de 3 de Setembro, ou seja, a 

Lei de Bases do Fomento Habitacional "vem definir princípios e disciplinar a expansão até então 

desordenada das cidades e vilas, promover novos espaços habitacionais urbanos, condignos, de 

acordo com as normas e princípios do ordenamento do território, de forma a concorrer para que 

os cidadãos possam obter habitação própria ou em regime de arrendamento, de acordo com a 
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capacidade económica de cada um" (ver subponto do conteúdo da Lei). Ao mesmo tempo, esta 

legislação visa estabelecer "as bases gerais da política fiscal e financeira para o acesso ao crédito 

habitacional, como instrumentos privilegiados do fomento habitacional" (ibid.). 

A política de fomento habitacional angolana respeita o instituído pelas normas e princípios das 

Leis de Terras e Ordenamento do Território e Urbanismo (artigos 11º, nº 1 e artigo 14º, nº 1) e 

identifica a possibilidade de promoção de três tipologias habitacionais ao nível urbano e rural: (1) 

a habitação a custo de mercado; (2) a habitação social; e (3) a habitação autoconstruída (artigo 

5º, alíneas a) a d)).  

A legislação não estabelece critérios ou directivas para a habitação a custo de mercado, alguma 

da qual promovida pelo Estado em parceria com privados. Por sua vez, a habitação social 

sustentada através da comparticipação do Estado através do Fundo de Fomento habitacional 

destina-se a beneficiários com capacidade financeira mínima, no entanto suficiente para do 

pagamento de rendas ou de prestações reduzidas (artigo 6º, alíneas a) e b)). Os terrenos para 

construção de habitação social de iniciativa pública permanecem sob titularidade do Estado, ou 

das empresas públicas promotoras dos respectivos projectos, até à aquisição do solo ou do seu 

pagamento integral mediante regime de renda resolúvel, momento em que é efectuada a 

transmissão do direito de propriedade do solo a favor dos beneficiários. Em situação de 

arrendamento a terra permanece sempre sob titularidade da entidade pública envolvida no 

processo (artigo 14º, nº 2 e 3). Por omissão legal, as casas não têm valor de propriedade. No 

caso de destinatários em cenário de pobreza urbana extrema, a habitação social deve ser 

totalmente subvencionada, todavia, apenas desde que os cidadãos se disponham a aderir a 

programas estatais em áreas mais desfavorecidas do território nacional, como de repovoamento 

de zonas rurais (artigo 8º, nº 1). Nesta situação, a legislação é omissa no que se refere à 

possibilidade de transmissão de propriedade ou ao formato de concessão de terreno.  

Segundo a Lei, a construção de habitação social visa "a descompressão e redimensionamento 

equilibrado das cidades e das suas periferias [,] a reconversão das áreas e bairros degradados 

das cidades, pela criação de novos espaços urbanos destinados a habitação social integrada no 

ordenamento dos perímetros urbanos [e] a melhoria em geral da qualidade de vida urbana" (artigo 

7º, alíneas a) a c)). Por outro lado, a habitação subvencionada deve contribuir para "o 

reordenamento, repovoamento e desenvolvimento rurais [, para] o combate da expansão urbana 

ilimitada e desordenada e a contenção das cidades dentro dos limites de uma dimensão média 
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ou equilibrada, adequada a preservar o ambiente e a qualidade de vida urbana [e para] o 

combate do desemprego e das situações de pobreza extrema mais peculiares das cidades" (artigo 

9º, nº 1, alíneas a) a c)). Actualmente, isto acontece através da deslocação da população de 

menos recursos dos musseques centrais para os conjuntos habitacionais de realojamento nas 

periferias (ver subcapítulo 6.2 sobre o conjunto habitacional do Panguila). 

De acordo com a Lei de Bases do Fomento Habitacional, a autoconstrução habitacional deve ser 

incentivada, quer através da concessão de terrenos urbanos a custo reduzido com oferta de 

projectos-tipo de arquitectura tipo diferenciados, quer através da criação de programas de 

orientação ou apoio técnico para a construção de habitações em áreas rurais, com possível 

incorporação de traçado, técnicas e práticas tradicionais (artigo 10º, nº 1 e 2). Nesta situação, a 

legislação é igualmente omissa relativamente à possibilidade de transmissão de propriedade ou 

ao formato de concessão dos terrenos. 

No que se refere ao sistema de promoção habitacional, a referida Lei nº 03/2007, de 3 de 

Setembro, prevê a criação de uma série de incentivos fiscais, como isenções ou reduções, e de 

novos instrumentos legais (artigos 16º, nº 1 a 6), nomeadamente: (1) incentivos de natureza 

financeira, como mecanismos de controlo de custos para a construção de habitação social de 

iniciativa e propriedade pública, ou de incentivo ao crédito de habitação; (2) incentivos de 

natureza fiscal, através de isenções e reduções a homologar nos termos da sua Legislação 

específica (como o Decreto-Lei nº 24/09, de 11 de Dezembro); (3) incentivos de natureza 

fundiária, para garantir preços e/ou prestações mais baixas; (4) incentivos de ordenamento 

territorial e infra-estrutural; e (5) instrumentos de gestão do parque habitacional do Estado, 

nomeadamente da habitação social promovida ou apoiada pelo Estado (ou empresas estatais) e 

por entidades privadas ou mistas. 

Considerando as práticas correntes, a legislação em vigor define instrumentos sancionatórios a 

aplicar em situação de corrupção passiva imobiliária por parte de funcionários públicos e/ou 

agentes administrativos, ou em situação de transgressão por violação dos demais instrumentos 

legais, de natureza fundiária ou habitacional (artigo 28º, nº 1 e artigo 29º, nº 1, alínea a)). 

Relativamente às habitações urbanas22, a legislação proíbe a construção fora das áreas 

estipuladas pelos planos urbanísticos (artigos 12º, nº 2), especificamente em situação de ocupação 

                                                             
22 Ou seja, as habitações "implantadas em terrenos classificados de urbanos ou urbanizáveis de acordo com 
as regras dos planos urbanísticos e demais disposições da presente lei" (artigo 4º, alínea c). 
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de acessos viários, de arruamentos e infra-estruturas urbanas, ou em caso de apropriação de 

espaços protegidos, reservados ou em condições de risco (artigo 29º, nº 1, alíneas b) a d)). Caso 

o incumprimento incida sobre terrenos urbanos classificados para fins de interesse público ou em 

zonas históricas as sanções podem ser agravadas23. A legislação prevê inclusivamente a 

demolição destas construções em transgressão, tendencialmente "lesivas do interesse público ou 

[do] direito de terceiros" (artigo 31º, nº 2), nomeadamente das edificações que "ponham em risco 

a segurança de pessoas e bens ou atentem contra a estética urbanística, paisagística dos prédios 

circundantes […] sem prejuízo dos programas, planos ou projectos específicos para o realojamento 

ou reassentamento populacional para o efeito" (artigo 31º, nº 1). Caso as construções e sua 

localização "ofendam gravemente as disposições legais aplicáveis" (artigo 31º, nº 2), 

nomeadamente as normas técnicas e legais prevista, quer no Regulamento Geral dos Planos 

Territoriais, Urbanísticos e Rurais de 2006, quer no Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

de 2007, estão sujeitas a demolição sem nenhuma indeminização. Ao mesmo tempo, a legislação 

penaliza a falta de pagamento das taxas devidas na celebração de contractos ou as recorrentes 

transacções de imóveis não autorizadas pelo Estado (artigo 29º, nº 1, alíneas e) e f)).  

Há ainda a referir que a Lei do Fomento estabelece a criação de um Fundo de Fomento 

Habitacional visando o financiamento de "actividades de promoção, urbanização, construção e 

[de] gestão de habitação, em especial as de carácter social" (artigo 21º). Estas deverão ser 

promovidas por instituições públicas, privadas, cooperativas ou pelos cidadãos em geral. O 

referenciado Fundo de Fomento Habitacional de Angola insere-se no campo de acção do 

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (2009) (ver subcapítulo 3.4) e assinala como seus 

principais objectivos (artigo 9º, nº 1 e 2 do Regulamento do Fundo de Fomento Habitacional24): 

(1) resolver as carências habitacionais da população de baixos recursos; (2) estimular a construção 

privada; (3) concertar a actuação do Estado com a de outros agentes; (4) obter boa rentabilidade 

económica e financeira a prazo; e (5) reinvestir as referidas receitas na política habitacional do 

Estado.  

De acordo com a Lei de Bases do Fomento Habitacional de Angola a gestão deste Fundo é 

assegurada pelo Presidente (Director Nacional do Tesouro), pelo seu Vice-Presidente (Director 

                                                             
23 Ou em outras situações relacionados com burlas (artigo 30º, nº 1, alíneas a) a f)). 
24 Decreto-Lei 54/09, de 28 de Setembro. 
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Geral do Instituto Nacional da Habitação25) e por um representante do Ministério do Urbanismo 

e Habitação, do Ministério das Obras Públicas e do Ministério da Economia (artigo 11º). 

Relembramos que o Ministério das Obras Públicas já não existe (ver subcapítulo 3.2). Segundo 

esta legislação, o Fundo de Fomento é também tutelado pelo Ministério do Urbanismo e do 

Ambiente, que é igualmente inexistente com esta designação específica26, e pelo Ministério das 

Finanças (artigos 19º a 20º e 22º a 24º).  

No âmbito da sua tutela, actualmente é o Ministério do Urbanismo e Habitação que aprova os 

planos e programas, define metodologias de funcionamento e gestão, controla actividades, avalia 

desempenhos e que aprova os relatórios de gestão. Por sua vez, o Ministério das finanças: (1) 

aprova o orçamento anual e os planos de investimento; (2) avalia a gestão dos resultados; (3) 

acompanha as metas financeiras; (3) define as regras de gestão dos recursos do Estado afectos 

ao Fundo; e (5) elabora normas para a prestação de contas sobre a execução de contas 

orçamental, financeira e patrimonial (artigo 4º, nº 1 e 2 do Regulamento do Fundo de Fomento 

Habitacional).  

O Fundo tem autonomia financeira e orçamento próprio e, apesar de contar com receitas 

suplementares diferenciadas, como aplicações financeiras, impostos prediais ou sisa, etc…, 

depende das dotações do Orçamento Geral de Estado e das receitas das concessões e gestão da 

habitação social.  

O Decreto-Lei 54/09, de 28 de Setembro, ou seja, o Regulamento Financeiro Funcional e 

Organizacional do Fundo de Fomento Habitacional de Angola, atribui personalidade jurídica ao 

Fundo e tem como objectivo "regular a estrutura financeira e organizacional do Fundo de Fomento 

Habitacional, enquanto instrumento [de execução] da política de habitação [do Governo] e de 

apoio financeiro aos programas habitacionais destinados aos estratos sociais menos solventes" 

(ver suponto do enquadramento da Lei).  

A lei impõe soberania, o povo reclama cidadania 

A legislação é um instrumento da governação que visa incentivar ou punir práticas, sendo 

igualmente promovida para legitimar políticas. Em Angola, as Leis com impacte no território são 

                                                             
25 O Instituto Nacional da Habitação depende do Ministério do Urbanismo e Habitação. 
26 O artigo 3º do Regulamento Financeiro Funcional e Organizacional do Fundo de Fomento Habitacional 
(2009) já não o refere. 
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genericamente transpostas da sua homóloga legislação portuguesa, actualmente alvo de crítica, 

pelo que a sua eficácia em Angola também se encontra, à partida, comprometida. Por outro lado, 

os diplomas legais mais recentes não se encontram plenamente harmonizados entre si. Neste 

cenário, é importante (re)conhecer o espaço, mapear as suas potencialidades e os 

constrangimentos, identificar os impactes – inclusivamente os não esperados –, da implementação 

desta legislação por harmonizar para futuramente a procurar conciliar com o real contexto a 

aplicar. 

A Legislação permitiu a legalização de determinadas ocupações até 2010 (ver subponto sobre a 

Lei de Terras). Todavia, a generalidade da propriedade dita irregular em áreas periurbanas não 

se enquadrava nos termos da Lei (ver subcapítulo 7.2 sobe o musseque Iraque-Bagdad), logo não 

teve acesso a titulação. A parca informação disponibilizada pelo Governo, os complexos 

procedimentos e a falta de capacidade administrativa do Estado para processar todas as 

solicitações, também dificultaram a legalização da propriedade informal. Ao mesmo tempo, os 

abusos dos funcionários que receberam os emolumentos das supostas acções de legitimação 

penalizaram as populações mais carenciadas que permaneceram vulneráveis e sem direito à terra 

e/ou à habitação. Por exemplo, no bairro da Coreia (Luanda), a comunidade pagou 50.000 

Kwanzas (ou seja, cerca de 500 USD) por cada legalização. Segundo a Administradora 

municipal, Suzana Melo (2009), não existia nenhum processo de regularização em curso, os 

funcionários municipais comportaram-se de forma ilícita e o dinheiro arrecadado nunca chegou 

aos cofres de Estado. Consequentemente, a comunidade foi alvo de despejos forçados em 2009. 

São diversos os riscos de abuso, quer dos funcionários, quer do próprio Estado, em nome da 

legislação e seus conceitos mais vagos e indefinidos. Ao nível territorial, o interesse público 

restringe-se ao lucro do sector privado, especificamente dos investidores que actuam segundo as 

lógicas do capital, e a justa compensação desvia-se do valor de mercado penalizando os 

expropriados. Ao nível habitacional, o interesse social não converge com as necessidades da 

população de menores recursos. A legislação recentemente produzida em Angola favorece a 

arbitrariedade através do uso de chavões ou de lugares-comuns acabando, desta forma, por 

contribuir para a promoção de diversos desequilíbrios e/ou injustiças sócio-espaciais. 

A legislação angolana produzida no novo milénio converteu muitos dos seus residentes informais 

em ilegais. À semelhança do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (ver subcapítulo 3.4), 

a Lei procurou produzir uma nova sociedade mais controlável principalmente através da 
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regularização do espaço. O Governo visou promover a transformação social em Angola através 

da transformação urbana. Para o efeito, a Lei retirou progressivamente direitos à população dita 

irregular: o Regulamento Geral de Concessão de Terrenos (2007) é mais restritivo que a sua Lei 

de bases (2004); a Lei de Fomento Habitacional (2007) é ainda mais completa no que se refere 

aos mecanismos de exclusão. 

A articulação do ordenamento do território com os principais instrumentos de planeamento 

económico é uma das propostas do Governo para médio e longo prazo. Todavia, o 

desenvolvimento proposto pelo Estado assenta nos sectores da exportação de petróleo, mais 

recentemente da construção civil, em detrimento de outras formas de produção como a indústria, 

agricultura ou a pesca. As Leis e o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação sustentam a 

ideia de que a regularização do território é geradora de emprego e de que os trabalhadores da 

construção informal, ou seja, a população ou as micro-organizações que trabalham na produção, 

transporte e comercialização de materiais ou na mediação e arrendamento de imóveis, constituem 

a força necessária ao desenvolvimento urbano sustentável do país. Contudo, a entrada de novos 

agentes no cenário urbano angolano desviou a criação de postos de trabalho para os estrangeiros 

(chineses, brasileiros, portugueses, etc…). Actualmente, a economia, e seu ímpeto de 

sobreacumulação de capital, constitui o principal (se não o único) motor do pretendido 

desenvolvimento social e da transformação do território em Angola. 

A legislação propôs imprimir um novo dinamismo económico às áreas rurais, com vista a reverter 

o actual êxodo no sentido de Luanda. Todavia, a coacção do regresso ao campo tem originado 

muitos despejos forçados, legalmente enquadrados, mesmo que condenados pela Comunidade 

Internacional. Muitas das experiências em curso também têm revelado problemas de infra-

estruturas. A reconversão ou recuperação de áreas urbanas degradadas ou consideradas pela 

legislação como ilegais é outros dos princípios advogados pelo Estado. Porém, as práticas do 

Governo e/ou do privado com a sua concordância apontam para operações de renovação 

urbana, com expulsão dos grupos sociais de menores recursos.  

O Estado angolano revela alguma arbitrariedade na forma como gere os complexos assuntos do 

território: (1) o Governo não elabora ou implementa planos para todas as áreas ou escalas 

urbanas, no entanto promove ou é apoiante da transformação promovida pelos privados sem o 

devido enquadramento legal. O fenómeno favorece o oportunismo económico, muitas vezes 

associado à densificação das áreas urbanas e/ou à construção em altura; (2) o Estado não 
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promove a qualificação dos musseques e insiste numa política de ordenamento do espaço e de 

promoção da habitação, porém não detém a capacidade económica necessária para poder 

implementar todas as infra-estruturas; (3) o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação assume 

as linhas orientadoras do Governo, todavia os critérios para a edificação dos fogos não estão 

fixados (ver subcapítulo 3.4), a sua implementação tem sido por aproximação ao mercado e ao 

terreno.  

Neste cenário de incerteza, a legislação angolana constitui o grande instrumento formal de apoio 

às políticas do Estado. Ainda assim, as práticas não acompanham as potencialidades e as 

restrições da legislação produzida. Por exemplo, o Governo não promoveu a descentralização 

política, administrativa e financeira preconizada pela revisão constitucional de 1992. Contudo, 

socorre-se da actual Legislação em vigor para promover despejos forçados, como previstos na Lei 

do Fomento Habitacional (2007). 
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3.4 PROGRAMA NACIONAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO 

O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E A PROMOÇÃO HABITACIONAL COMO 

INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

Figura 28: Política fundiária e mecanismos de concessão de terrenos nas zonas urbanas e rurais. 

Fonte: Comissão Nacional de Implementação do Programa de Urbanismo e Habitação (Luanda, 
13/04/2009, p.23) 

 

 

 

"As pessoas que hoje tomam as decisões importantes terão já morrido quando a terra estiver a sofrer 
plenamente as consequências destas decisões, mas a maioria das jovens gerações que hoje têm direito a 
voto, estará viva nesse tempo […]. O desenvolvimento urbano, não pode ser baseado em modelos 
standardizados, importados ou de geração própria. As possibilidades de desenvolvimento são diferentes em 
cada cidade e têm que ser avaliadas no contexto da sua própria região. O que funciona numa cidade pode 
ser totalmente inadequado noutra. […] Só um governo local forte pode assegurar que as necessidades, 
costumes, formas urbanas, prioridades sociais e condições ambientais da zona se reflictam nos planos locais 
para o desenvolvimento urbano." (Gameiro, Huambo, 7/09/2011, p. 120) 
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A Resolução nº 20/09, de 11 de Março, aprovou o Programa Nacional de Urbanismo e 

Habitação para o período 2009-2012. Apesar do Programa ter sido lançado para o referido 

universo temporal, os seus pressupostos continuam a orientar a contemporânea intervenção 

habitacional e urbana em Angola.   

O mencionado Programa Nacional de Urbanismo e Habitação de Angola configura "um 

instrumento para a consecução dos [seus] objectivos […] na sua dimensão económico-social, 

mormente no que se refere ao urbanismo e habitação como um factor estruturante do 

desenvolvimento e coesão nacional imperativo de justiça social" (ver subponto da introdução). A 

mencionada legislação de 2009 encaminhou o Ministério da Economia, como o Ministério das 

Finanças, para a conclusão do seu orçamento previsional e para a definição de um mecanismo 

de financiamento do sistema nacional de urbanismo e de habitação (artigo 2, alíneas a) e b)). 

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação não se encontra publicado em anexo à folha 

de rosto da sua resolução legal. As suas intenções gerais têm vindo a ser expostas por 

representantes oficiais do Governo principalmente em congressos, seminários e conferências 

nacionais e internacionais1. Contudo, existem várias versões sobre as áreas a urbanizar, 

nomeadamente sobre o número de lotes ou sobre a sua localização nas mais diversas Províncias 

do país, sobre o número de fogos a construir e suas tipologias, ou sobre o número de habitantes 

a beneficiar. Considerando a vasta extensão deste Programa, estes dados têm sido alterados 

consoante os interesses do Estado e do sector privado ou os resultados dos projectos 

implementados. Todavia, em 2009, os valores indicavam a criação em três anos de 115.000 

                                                             
1 Neste âmbito, identificámos as apresentações realizadas por Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010, 
26/10/2012; Huambo, 6/09/2011). O artigo científico que este consultor do Governo de Angola 
(Gameiro, 2005) publicou nos cadernos da Faculdade de Arquitectura de Lisboa (Portugal) dedicados ao 
tema do crescimento e do desenvolvimento das Cidades Africanas já abordava algumas questões sobre o 
actual desafio urbano em Angola.  
Por outro lado, Eugénio Correia, Director-geral do Instituto Nacional da Habitação, e Adriano da Silva, 
Director Nacional de Habitação do Ministério do Urbanismo e Habitação, também fizeram duas 
apresentações detalhadas do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação e do Fundo de Fomento 
Habitacional no âmbito do 2º Congresso Internacional de Habitação no Espaço Lusófono (Lisboa, Portugal, 
13/03/2013; 14/03/2013). 
Para o desenvolvimento deste subcapítulo consultámos também a comunicação da Comissão Nacional de 
Implementação do Programa de Urbanismo e Habitação produzida para a Conferência Nacional sobre 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Luanda, 13/04/2009).  
Tivemos igualmente acesso a alguns documentos estratégicos do Gabinete de Reconstrução Nacional (s/d) 
ou produzidos pelos seus técnicos (Meireles, 2005a) ou pelo Ministério do Urbanismo e Ambiente (2007) e 
que apresentam o enquadramento deste programa específico desde o início da sua concepção até à 
actualidade. 
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fogos para 690.000 beneficiários de baixos e/ou médios rendimentos, enquanto para alta e 

média renda os valores apontavam para 200.000 fogos e 1.200.000 beneficiários, ou seja, um 

quase o dobro do outro (Comissão Nacional de Implementação do Programa de Urbanismo e 

Habitação, 2009, p. 6-7).  

Erradicar para controlar e normalizar para integrar? 

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (2009) apresenta como objectivos gerais 

promover o desenvolvimento sustentável de Angola e a melhoria da qualidade de vida da 

população através da qualificação2 do sistema urbano e do parque habitacional. O Programa 

considerou dois níveis de intervenção e de investimento público: (1) um nível voltado para o 

território, orientado para as questões da urbanização e das infra-estruturas; e (2) outro 

direccionado para os estudos da habitação, mais vocacionado para a promoção de projectos 

arquitectónicos e da imagem das cidades. Contrariando os valores acima apresentados, o 

Programa Nacional propõe igualmente assegurar o acesso habitacional às famílias mais 

carenciadas de acordo com o seu rendimento.  

O Programa Nacional tem como objectivos específicos erradicar os musseques, estancar e 

desincentivar as ocupações ditas anárquicas3 – assumindo em situação extrema o recurso aos 

despejos coercivos e às demolições forçadas – e resolver o caos urbanístico em que, 

alegadamente, se encontra o país. Juntamente, o Governo angolano pretende normalizar o 

território, nomeadamente transformar assentamentos irregulares, sem valor de propriedade, em 

habitação regular infra-estruturada, e transformar ocupantes irregulares, transgressores sem 

direitos, em cidadãos regularizados, com direitos4, deveres5 e obrigações6, integrados na 

sociedade urbana a forjar. Na mesma linha, Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010, p. 23) 

                                                             
2 O termo qualificação é genericamente utilizado pelos agentes governamentais e, à semelhança da palavra 
requalificação, refere-se a operações de renovação urbana, ou seja, de tábula rasa do tecido urbano e 
habitacional existente. 
3 Expressões como ocupações anárquicas, bairros de génese ilegal, bairros precários antigos, caos 
urbanístico, e palavras como irregulares ou infractoras", fazem parte do léxico do Governo angolano quando 
se refere ao musseque. Estas expressões e palavras de caracter mais ou menos pejorativo são destacadas ao 
longo deste subcapítulo porque ajudam a compreender as políticas urbanas e habitacionais em curso e 
sublinham as suas intenções. 
4 Como, por exemplo, o acesso legal ao uso do solo. 
5 Como a promoção de melhorias urbanas junto do Estado e/ou do sector privado. 
6 Como o pagamento de emolumentos, taxas ou impostos locais ou de serviços urbanos, de acordo com o 
consumo. 
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refere a obrigação dos angolanos de "tratar os seus concidadãos com urbanidade". A noção de 

urbanidade, como perfilhada pelo Governo angolano, tem sido utilizada como critério de selecção 

que induz em segregação e em exclusão sócio-espacial. 

Segundo o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, apenas as habitações infra-

estruturadas em ocupação regular ou em áreas consolidadas ou regularizáveis podem ser 

mantidas. O Programa Nacional prevê também o realojamento ou o reassentamento das 

populações infractoras, consoante a localização das ocupações, se em áreas regularizáveis ou 

não. 

Com a implementação deste Programa, o Governo pretendeu: (1) enquadrar os diversos 

investimentos públicos e/ou privados em implementação no país; (2) harmonizar os diversos 

projectos, propostos ou em cursos, muitos sobrepostos, sob a responsabilidade dos vários 

Ministérios ou Governos provinciais; e (3) monitorizar as transformações territoriais à escala 

nacional a curto, médio e longo prazo.  

Procurando assegurar o seu êxito o Governo propôs: (1) regular a migração em Angola, 

principalmente em direcção e no sentido da sua capital; (2) melhorar as condições de 

habitabilidade nos bairros de génese ilegal, ou seja, nos musseques que passaram a ser ilegais 

com os mais recentes instrumentos jurídicos de restrição sócio-territorial; (3) dinamizar o 

empreendedorismo e produtividade na área da construção civil, concretamente gerar mais de 

600.000 empregos directamente ou indirectamente ligados a esta actividade e, desta forma, 

contribuir para a diminuição do nível de desemprego do país7; (4) incentivar a participação da 

banca na promoção de habitação social; e (5) criar instituições financeiras e fiscais adequadas 

ao Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. 

Medidas públicas complementares 

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação prevê a implementação de uma série de 

medidas políticas complementares, especificamente no que se refere: (1) aos solos, através da 

                                                             
7 Sobre esta questão o sociólogo e demógrafo Lukombo (2004) refere que, em Angola, a fronteira entre 
emprego, desemprego e inactividade é difícil de perceber tendo em conta as práticas informais de 
sobrevivência dos grupos sociais de menores recursos e suas reais oportunidades de integração no sector 
formal. 
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demarcação de reservas fundiárias do Estado nas dezoito Províncias8, para urbanização e 

construção de habitação em terrenos devidamente infra-estruturados9; (2) ao desenvolvimento 

urbano, através do ordenamento e uso racional do solo, com promoção de planos urbanísticos 

para fins específicos10; (3) ao ambiente, através da protecção da conservação do património 

natural e paisagístico11; (4) ao fomento económico, na óptica de mercado, através do apoio ao 

fabrico de materiais de construção, da ajuda à construção civil e mediação imobiliária e do 

estímulo à venda de materiais e equipamentos relacionados a preços reduzidos; (5) ao fomento 

financeiro, através do incentivo ao crédito bancário para fins habitacionais e, conjuntamente, à 

poupança familiar; e (6) à compensação fiscal pelo investimento na área habitacional, 

nomeadamente através da consagração de um regime aduaneiro especial12 aplicável à 

importação de materiais e equipamentos destinados a projectos de urbanização expostos como 

de interesse público ou destinados a determinados projectos habitacionais também por si 

considerados como de interesse social.  

Estrutura do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação 

Através do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, o Governo angolano propôs a 

construção de um milhão de fogos para alojar aproximadamente seis milhões de pessoas entre 

2009 e 2012. Para alcançar o objectivo, o Governo considerou a construção de 115.000 

unidades pelo sector público (11,5% da sua totalidades), 120.000 pelo sector privado (12% do 

previsto), 80.000 por cooperativas (apenas 8% deste edificado) e 685.000 unidades por 

autoconstrução (68,5%, correspondendo à maior parte) (Comissão Nacional de Implementação 

do Programa de Urbanismo e Habitação, 2009). O Programa foi ainda subdividido em cinco 

áreas de actuação: (1) urbanização; (2) habitação de interesse público; (3) requalificação; (4) 

regularização Fundiária; e (5) Agrovilas. 

(1) Urbanização – consiste na demarcação de reservas fundiárias do Estado para fins 

habitacionais, 88 unidades correspondendo a uma área mínima total de 100.000 

                                                             
8 De acordo com os Decretos-Lei nº 80/08 a nº 112/08, de 26 de Setembro. O Diário da República de 
Angola de 26 de Setembro de 2008 (I série, nº 181) faz referência a estes diplomas. 
9 Conforme previsto na Lei de Terras (2004) e seu Regulamento Geral de Concessão de Terrenos (2007). 
10 De acordo com a Legislação do Ordenamento do Território e Urbanismo (2004) e seus Regulamentos 
complementares (2006 e 2007). 
11 De acordo com a Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 5/98, de 19 Junho. 
12 Isenção temporária de remuneração sobre direitos aduaneiros e impostos de consumo, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 24/09, de 11 de Dezembro. 
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hectares, e na implementação de projectos de urbanização com infra-estruturas e com 

equipamentos colectivos em cada capital de Província (18 unidades) e Município (164 

unidades). A definição do público-alvo a atingir – alta, média ou baixa renda – depende 

dos planos a implementar.  

(2) Habitação de interesse público – a construir pelo Estado, pelo sector privado, por 

cooperativas ou por autoconstrução dirigida em áreas urbanizadas, progressivamente 

infra-estruturada e equipada. Destina-se a todos os extractos socioeconómicos, todavia 

com maior incidência sobre as classes de baixa e/ou média renda e sobre a 

autoconstrução dirigida. A produção, financiamento, construção e gestão dos projectos 

de infra-estruturas são da responsabilidade do Estado. Todavia, em caso de parceria 

público-privada, o investidor assume esta função sendo posteriormente remunerado 

através da venda dos lotes infra-estruturados. Neste caso, o Governo central não tem 

clarificado qual o tipo de concessão a atribuir pelo Estado, se por via do direito de 

propriedade de terrenos urbanos, ou por via do direito de superfície. 

(3) Requalificação, ou seja, renovação urbana) dos bairros precários antigos – através 

desta modalidade o Governo anuncia pretender ajudar a melhorar as condições de 

habitabilidade em Angola assim como transmitir direitos fundiários em áreas periurbanas 

originalmente ocupadas por musseques. 

(4) Regularização Fundiária em áreas periurbanas consolidadas e regularizáveis – a 

legalização dos terrenos está associada à valorização económica das habitações, à 

promoção de infra-estruturas e à construção de equipamentos sociais. 

(5) As Agrovilas são promovidas por instituições do Estado ou em regime de parceria 

público-privada, no âmbito de projectos de desenvolvimento rural integrados, ambos em 

colaboração com a Secretaria de Estado para o Desenvolvimento Rural. Neste âmbito, 

são contempladas três tipos de Agrovilas: (1) pesqueiras-agrícolas; (2) agrícolas-

pecuárias; e (3) pesqueiras-agrícolas-pecuárias. Esta modalidade concreta configura um 

incentivo do Estado no que se refere ao retorno da população periurbana ao campo.  
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Habitação de interesse público  

De acordo com o discurso do Governo em apresentações públicas do Programa Nacional de 

Urbanismo e de Habitação (ver primeira nota de rodapé deste subcapítulo), a habitação de 

interesse público abrange cinco escalões diferenciados: (1) autoconstrução assistida, (2) habitação 

económica; (3) habitação de standard controlado; (4) habitação económica para média renda; e 

(5) habitação de mercado livre.  

1. Habitação em autoconstrução assistida – neste caso o terreno é disponibilizado pelo 

Município sendo as infra-estruturas evolutivas e promovidas pelo Estado. O seu 

financiamento e promoção dependem da capacidade individual de cada família e do 

apoio de organizações não-governamentais. As famílias com maiores dificuldades 

económicas podem contar com o apoio técnico e logístico do Estado. 

2. Habitação económica – neste caso o terreno também é municipal sendo as infra-

estruturas e construções promovidas e financiadas pelo Estado de acordo com o seu 

orçamento geral anual. O promotor é o Município. As famílias mais vulneráveis podem 

beneficiar de um subsídio Estatal direccionado para o pagamento de uma renda mensal 

ou anual. 

3. Habitação de standard controlado – nesta situação os conjuntos habitacionais podem 

ser financiados pelo Orçamento Geral do Estado, pela banca ou pelos particulares em 

sistema de autofinanciamento. Para além do Instituto Nacional da Habitação, os 

Municípios, as cooperativas de habitação e as empresas de construção podem ser 

promotores. As famílias mais vulneráveis pagam uma renda mas beneficiam de taxas de 

juros bonificadas em caso de aquisição.  

4. Habitação económica para média renda – aqui o processo é idêntico, no entanto o 

promotor é o Instituto Nacional da Habitação e as construções são financiadas pela 

banca. De acordo com o Governo, as famílias com rendimento compatível podem 

beneficiar de taxas de juro por escalões. 

5. Habitação de mercado livre – neste caso o terreno e o financiamento são privados e 

as infra-estruturas promovidas pelo Estado. As habitações destinam-se a famílias com 

rendimento compatível.  
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No entanto, este escalonamento não se coaduna com o que têm sido as práticas públicas em 

Angola: (1) o Governo central continua a exercer o seu direito de preferência sobre os terrenos 

em caso de conflito de interesses com o Governo local; (2) o Estado não canalizou, sobretudo 

para os grupos sociais mais carenciados, os recursos financeiros necessários à plena infra-

estruturação da capital angolana e suas áreas de expansão; (3) a banca não tem atribuído o 

crédito para a promoção de novas habitações; (4) a generalidade da população não aufere os 

rendimentos mínimos necessários à aquisição de moradia ao preço de mercado livre; e (5) a 

autoconstrução não tem sido incentivada pelo Estado, porque prevalece a ideia de que esta 

conduzirá à reprodução do musseque: "Autoconstrução?! Autoconstrução é o que tem sido feito 

em Angola desde sempre [e veja os resultados]!" (entrevista a um arquitecto angolano, 

representante de Instituto governamental de Luanda com intervenção no território, pela Autora, 

Lisboa, Portugal, 26/10/2012) 

A habitação designada pelo Governo angolano como de interesse público abrange igualmente 

quatro modelos habitacionais distintos: (1) de piso único evolutivo de alta densidade; (2) de piso 

único evolutivo (3) de piso único de baixa densidade; e (4) em altura.  

1. Habitação de piso único evolutivo de alta densidade – este modelo aplica-se à 

autoconstrução dirigida onde as habitações são promovidas através da concessão de 

terrenos estatais, da disponibilização de kits de construção a custo reduzido e da oferta 

de projectos-tipo diversificados, conforme previsto na Lei do Fomento Habitacional de 

2007. Nas áreas rurais, a autoconstrução também beneficia da orientação e apoio 

técnico para adaptação ao local. Em Luanda este modelo não tem sido adoptado pelo 

Governo. 

2. Habitação de piso único evolutivo – neste modelo as residências são promovidas pelo 

Estado e/ou pelo sector privado, apresentando um padrão económico pré-definido e 

dirigindo-se a um público-alvo de média e baixa renda, maioritariamente jovens, ex-

combatentes e funcionários públicos. Estas habitações servem essencialmente para 

realojar as populações que vivem em situação considerada de risco ou em áreas a 

requalificar ou alvo de infra-estruturação. São exemplos destas casas as edificadas nos 

conjuntos habitacionais do Panguila, do Zango e no Sapú (ver subcapítulo 4.5 sobre o 

reassentamento e realojamento juntamente com o capítulo 6.2 sobre o bairro de 

realojamento do Panguila). 
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3. Habitação de piso único evolutivo de baixa densidade e 4. habitação em altura – estes 

dois modelos resultam de investimentos habitacionais privados ou de cooperativas. 

Destinam-se ao mercado de média-alta e de alta renda sendo o acesso efectuado através 

de aquisição a pronto, renda resolúvel ou arrendamento. O capítulo 4 desta pesquisa faz 

referência a alguns empreendimentos imobiliários promovidos no âmbito de operações de 

renovação urbana e/ou de expansão urbana mercantilizável, como exemplos deste 

modelo de intervenção urbana e habitacional (ver também subcapítulo 5.2 sobre a cidade 

do Kilamba).  
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3.5 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

No virar do novo milénio, a exportação de petróleo bruto para os países ocidentais continuou a garantir 

a autonomia financeira do país, agora em contexto de paz. As ajudas externas promovidas pelos agentes 

internacionais no âmbito da reconstrução nacional de Angola configuram apenas uma pequena parte 

da crescente capacidade económica do país. Neste âmbito, são diversos os investidores estrangeiros a 

competir por uma oportunidade no sector da construção imobiliária e das infra-estruturas. Destacam-se 

os agentes chineses, brasileiros e portugueses, pela quantidade e pela dimensão das intervenções 

realizadas e também pela sua presença constante. 

O facto da descentralização democrática e da autarquização – ambas previstas na Constituição de 

Angola (1992 e 2010) – não ter ocorrido tem contribuído significativamente para a concentração 

financeira na capital e para acentuar os desequilíbrios regionais. Por outro lado, a desconcentração 

política iniciada pelo Estado no virar do milénio, tem destacado a estratégia do Governo central de 

controlar a representação popular, nomeadamente através dos seus Conselhos de Auscultação e 

Concertação Social. Ao mesmo tempo, a figura de Chefe do Estado acumula múltiplos poderes. 

Na capital angolana o crescimento económico induziu um forte investimento na construção, 

maioritariamente direccionado para o mercado habitacional dos grupos sociais de médios e altos 

rendimentos. Os valores de construção e de venda praticados para estes segmentos são 

extraordinariamente elevados. Neste contexto, a tendencial retracção da banca para um eventual 

empréstimo à habitação tem motivado a autoconstrução ou a autoprodução habitacional em áreas 

centrais e periféricas, sobretudo pelas populações de escassos recursos. Mesmo beneficiando dos 

complexos processos de clientelismo habitacional, o mercado imobiliário aponta para a saturação da 

oferta existente direccionada para os mencionados grupos sociais de maiores recursos.  

A partir do novo milénio, o Governo procurou investir na criação de uma nova classe média angolana 

assim como na dinamização da economia nacional por via da promoção da construção civil. Neste 

âmbito, o Governo lançou o Programa Nacional para a construção de um milhão de casas, a edificar 

entre 2009 e 2012. Todavia, o investimento público necessário para a construção de infra-estruturas 

limitou a operação. A gestão desse investimento e a implementação do Programa Nacional ficaram a 

cargo de diversos organismos do Estado que, na maioria das situações, dependem directamente do 

Governo central. Apenas o Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda se direcciona para a 

descentralização administrativa do Estado no que se refere ao ordenamento do território na capital. 

Contudo, as suas directivas não prevalecem. 
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O poder central continua a privilegiar Luanda. Os termos de referência promovidos para posterior 

elaboração do Plano Director Metropolitano, realizado com apoio do referido Instituto, encontram-se 

condicionados pelas coordenadas do Presidente de Angola, expressas nos Planos Integrados de 

Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011). Por sua vez, este instrumento estratégico 

foi produzido por uma empresa privada parceira da Presidência da República e constitui o único 

documento oficial com directrizes sobre a transformação espacial de Luanda para as próximas décadas. 

Todavia, foi elaborado sem levantamento sócio-espacial fidedigno. Os Planos Integrados encontram-se 

em harmonia com a nova Legislação de Alteração da Divisão Político-administrativa das Províncias de 

Luanda e Bengo (2011) e têm como objectivo implícito legitimar as múltiplas transformações induzidas 

pelo Estado e/ou pelo sector privado – realizadas, previstas ou em curso – na capital angolana e 

apontam para o reforço do posicionamento de Angola no actual contexto global neoliberal.  

A produção de legislação com impacte directo no território legitima do ponto de vista jurídico a 

implementação dos planos gerais, ao mesmo tempo que restringe os direitos dos grupos sociais de 

menores recursos, passando a apelidar a ocupação periurbana, outrora designada por informal, de 

ilegal. A Lei de Terras (2004) e a Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo (2004) e seus 

regulamentos (2006 e 2007) encontram-se direccionados para a normalização da ocupação do 

território, enquanto a Lei do Fomento Habitacional (2007) e seu regulamento (2009) legisla sobre o 

acesso à habitação promovida pelo Estado com os seus parceiros. A Lei de Terras reafirma que a 

propriedade da terra pertence ao Estado e determina o formato possível de transmissão e suas normas 

de supressão. A Lei de Ordenamento estabelece as regras e os instrumentos de intervenção no espaço, 

especificamente os planos e seus correspondentes princípios de acção política. Por sua vez, a Lei de 

Fomento Habitacional aponta para o controlo da expansão dos musseques através da sua demolição e 

da substituição do tecido periurbano autoproduzido por nova habitação edificada pelo Estado.  

O actual Programa Nacional de Urbanismo e Habitação surgiu enquanto instrumento político 

direccionado para o desenvolvimento e coesão nacional, indutores de justiça social. Todavia, 

apresentadas as intenções gerais do Governo, à escala nacional e internacional, identificámos que o 

texto do referido Programa Nacional é abrangente e impreciso no que se refere às práticas a 

implementar. Assim, a legalidade alcançada pela mencionada resolução jurídica contrasta com a 

incerteza sobre os projectos, na generalidade mais direccionados para os grupos sociais de maiores 

recursos. Para obter controlo sobre o território, o Governo prevê a erradicação dos musseques e a 

uniformização dos moradores periurbanos, actualmente catalogados como infractores, sem nenhuns 
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direitos urbanos e habitacionais, proclamando querer promover a sua integração no novo cenário 

urbano. Nesta óptica, o Governo adoptou algumas medidas políticas complementares como a 

constituição de reservas fundiárias do Estado em todo o país, para efeito de urbanização e infra-

estruturação de terrenos. Outras medidas, maioritariamente de incentivo económico, fiscal e/ou 

financeiro, também foram disseminadas e implementadas. 

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação divide-se em cinco principais áreas de concretização. 

Por um lado, invoca a delimitação dessas reservas de terrenos do Estado para construção de novos 

projectos de urbanização infra-estruturados, as designadas novas centralidades. Ao mesmo tempo, o 

Governo prevê a edificação de habitação de interesse público, promovida em diversos formatos por 

agentes bastante diferenciados. No que se refere às áreas periurbanas, o Programa Nacional aponta 

para a renovação do espaço habitacional, através da promoção de operações, pontuais ou massivas, 

de tábula rasa. A regularização fundiária é equacionada pelo Estado apenas em situações onde a 

(re)qualificação, ou seja, a renovação urbana e habitacional seja possível. Por outro lado, o meio rural 

pode beneficiar com a implementação de Agrovilas. Trata-se aqui de incentivar o retorno da população 

periurbana ao campo. 

O principal objectivo estratégico proclamado no âmbito da intervenção do Estado é a habitação de 

interesse público. Neste âmbito, a produção habitacional engloba diversos escalões e encontra-se 

estratificada segundo as intenções do Governo: (1) económica para baixo rendimento; (2) económica 

para médio rendimento; (3) de padrão controlado; (4) de mercado livre; e (5) em regime de 

autoconstrução assistida. Consoante a modalidade adoptada, o terreno deveria ser atribuído pelos 

municípios ou pelo sector privado e deveria existir um determinado promotor, público ou privado. Por 

outro lado, o financiamento deveria ser assegurado pelo Estado, banca, particulares ou via sociedade 

civil organizada. Todavia, as práticas actualmente em curso não se encontram harmonizadas com a 

estratégia proclamada. Simultaneamente, a habitação hoje promovida em Angola engloba quatro 

modelos urbanos: (1) piso único evolutivo; (2) piso único evolutivo de alta densidade; (3) piso único de 

baixa densidade; e (4) em altura. O primeiro encontra-se associado a operações de realojamento dos 

grupos sociais de menores recursos na periferia. O terceiro e quartos modelos estão a ser implementados 

em áreas periféricas para grupos sociais de média e alta renda. O terceiro modelo corresponde à 

atribuição de terrenos para autoconstrução assistida e, na generalidade, tem sido negligenciado ou 

mesmo rejeitado pelo Governo. 
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4.1 PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO DE INICIATIVA PÚBLICA 

POR UMA NOVA CIDADE-METRÓPOLE MUNDIAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Cartaz publicitário da cerveja Cuca1. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

 

 

 

 

 

"O continente africano é um lugar de exploração imensa […]. Os africanos nunca tiveram nada de seu, 
sempre foram explorados por outros. Estas ideias de urbanismo são ideias de [outras culturas], que os 
africanos aceitam, por vezes inocentemente, porque não têm conhecimento acumulado. [Em Angola] existe 
a ideia de que a Europa sabe tudo, tudo é bom na Europa. Esses […] séculos de submissão implicam que o 
desenvolvimento ainda vai demorar muito tempo." (entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente 
universitária angolana, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012) 

                                                             
1 A cerveja Cuca existe em Angola desde o final da década de 1940. A estratégia adoptada para a sua 
promoção associa a noção de património à densificação e verticalização da baía de Luanda, em 
consonância com as actuais políticas do Governo.  

CAPÍTULO 4 
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No novo milénio, os constrangimentos sócio-espaciais esboçados durante o período colonial, 

socialista e início do neoliberal avolumaram-se. O conflito entre áreas urbanizadas e áreas 

periurbanas autoproduzidas agudizou-se tendo uma nova explosão de produção habitacional, 

considerada pelo Governo angolano como irregular e ilegal, sobressaído. Como identificam a 

UN-Habitat e UNEP (2010, p. 204) : "following two decades of various degrees of neoliberal 

reform […], deregulation and informality have become, de facto, modes of planning and a defining 

feature of state and society governance". Como resposta, o Governo procurou controlar a sua 

sociedade urbana, principalmente na capital, promovendo o combate aos mais variados 

musseques. O processo em curso tende a condicionar a configuração e o futuro de Luanda de 

forma irreversível. 

O término da guerra civil (2002) convocou a esperança e a possibilidade de construção de um 

novo tecido urbano e social mais integrador. Contudo, a ausência de investimento em meios, quer 

de diagnóstico estatístico e social, quer de diagnóstico espacial, favoreceu a promoção de 

intervenções urbanas e habitacionais pouco rigorosas ou não orientadas para os grupos sociais 

mais carenciados. Actualmente, na capital angolana, a maioria dos projectos é gerada de forma 

aleatória ou arbitrária, aponta para um grupo social restrito de médios ou altos rendimentos, e 

não se adequa à realidade e necessidades da sociedade urbana como um todo. Por outro lado, 

os programas existentes, inovadores com impactes directos na sociedade e no espaço, são 

escassos. 

As recentes tendências públicas para a reconfiguração de Luanda inserem-se na lógica da 

produção capitalista do espaço e assentam em operações que visam gerar lucro ao mais curto 

prazo. Embora o Governo advogue a redução da pobreza urbana, as políticas urbanas e 

habitacionais do Estado apostam em paradigmas de intervenção que tendem a agravar as 

desigualdades sócio-espaciais herdadas. Neste contexto, procurámos reconhecer as actuais 

práticas dominantes de intervenção urbana e seus impactes sócio-espaciais. Para o efeito 

identificámos três grandes paradigmas de intervenção – renovação urbana, expansão urbana 

mercantilizável e reassentamento ou realojamento – que serão explorados neste capítulo e 

aprofundados através dos casos de estudo (ver capítulos 5 e 6).  

A renovação urbana implica a tábula rasa do espaço construído existente e relaciona-se com a 

euforia da pós-modernidade e da verticalização da cidade, tendo sido implementada sobretudo 

no antigo centro urbanizado. No entanto, as áreas pericentrais também têm sido alvo de 
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intervenções estatais ou privadas, em projecto ou em curso, que visam a demolição das pré-

existências autoproduzidas e a construção de um novo espaço habitacional com maior valor 

imobiliário. 

As operações de expansão urbana mercantilizável, ou seja, de natureza pública todavia 

direccionadas para a acumulação e sobreacumulação de capital, estão maioritariamente 

associadas à construção de condomínios em áreas periurbanas de expansão para sul e, mais 

recentemente, para as pretendidas novas centralidades localizadas em zonas rurais ou 

periurbanas com baixa ocupação. Como ocorre nas operações de renovação periurbana, a 

expansão urbana mercantilizável tende a enquadrar-se no âmbito das novas reservas fundiárias 

estatais. 

Estes dois tipos de intervenção urbana e habitacional estão a ser canalizados para os grupos 

sociais de médio rendimento, estando na origem de desalojamentos forçados impostos pelo 

Governo aos grupos sociais mais carenciados. Algumas comunidades são reassentadas ou 

realojadas sem condições mínimas de habitabilidade em áreas longínquas da capital. Nesta 

mesma linha, o Estado não promove intervenções de reabilitação ou qualificação urbana do 

edificado das áreas autoproduzidas e degradadas, não tendo a regularização fundiária dos 

musseques nenhum enquadramento legal.  

Neste âmbito, o Governo angolano socorre-se de algumas acções públicas de divulgação da 

produção e transformação urbana em curso para advogar as suas políticas urbanas e 

habitacionais ditas integradoras. Por outro lado, a margem de manobra das populações mais 

carenciadas residentes em musseques é muito reduzida dependendo fundamentalmente de 

eventuais apoios externos promovidos por agências bi e multilaterais e pela sociedade civil 

organizada que defendem os atributos singulares da produção do espaço habitacional na 

quotidianidade.  
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4.2 BREVE ENQUADRAMENTO SÓCIO-ESPACIAL  

A CIDADE URBANIZADA E O MUSSEQUE  

 

 
 
 
 

 

          

Figura 30 – Ortofotomapa do contacto entre centro urbanizado e musseque na região sul de Luanda 
(S/escala). 

Fonte: Google Maps (2013). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

" […] parou o seu corpo cansado para mirar com assombro a enorme montanha de lixo que o separava da 
sua casa, há anos que o trajecto era este, os seus pés conduziam-no automaticamente a casa, no escuro ou 
sob a luz de tantos luares, o Carteiro entrava no seu musseque, cruzava várias casas, curvava por becos de 
chão irregular e molhado por águas imundas, e antes de chegar a casa atravessava a enorme montanha de 
lixo que dividia, na realidade, dois musseques, um riozinho de água escura desenhava no chão curvas que 
imitavam, com muito boa vontade, um enorme mapa de Angola, o Carteiro confirmava as curvas sinuosas 
do perigoso riacho, dava um passo mais largo e atravessava-o, descobrindo nas laterais da lixeira sempre 
uma passagem de lixo compacto que o conduzia, cento e tal metros depois, à porta da sua pobre casa […]" 
(Ondjaki, 2013, 1ª ed. 2012, p. 397)  

CENTRO URBANO 

ÁREAS PERICENTRAIS 
 

 

N 
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No início deste milénio (2000) Angola tinha aproximadamente 14 milhões de habitantes com 

48,99% a residir em meios urbanos e 83,1% da sua população urbana a viver em musseques 

(UN-Habitat e UNEP, 2010; UN-Habitat, s/d1). Em 2005, as estimativas disponibilizadas pela 

UN-Habitat e UNEP (2010) apontavam para a existência de 16,618 milhões de pessoas em 

Angola (tabela 6), das quais 53,96%, ou seja, cerca de 8.684 milhões, moravam em áreas 

urbanas. As suas projecções indicavam também que o valor da referida população urbana 

angolana continuaria a crescer (58,5% para 2010). No mesmo ano de 2005, 86,5 % dessa 

população urbana, nomeadamente cerca de 7,512 milhões – pouco menos de metade da 

população do país – residia em áreas periurbanas (musseques). 

Tabela e gráfico 6: Síntese do crescimento populacional de Angola entre 1990 e 2015, segundo 
estimativas (1990-2005) e projecções (2010-)2. 

 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

10.661.000  12.539.000 14.280.000 16.618.000  18.993.000 21.690.000 

 

 
Fonte: UN-Habitat e UNEP (2010, p. 238). 

Todavia, em 2009, em consonância com o discurso do Governo angolano em torno da 

determinação de construção de um milhão de casas no âmbito do Programa Nacional de 

Urbanismo e Habitação, a percentagem de residentes em áreas periurbanas apresentada pela 

UN-Habitat (2013) reduziu para 65,8%, correspondendo agora a aproximadamente 7,300 

milhões, considerando um total de aproximadamente 11,112 milhões de indivíduos a habitar em 

áreas urbanas em 2010 (UN-Habitat e UNEP, 2010).   

Caso os dados estimados estejam certos, o facto indica que o Governo angolano conseguiu 

estancar o crescimento dos musseques e transferir alguns dos seus moradores para novas áreas 

                                                             
1 Disponível em http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=177 [Consult. 19 Jun. 2010]). 
2 De acordo com a UN-Habitat e UNEP (2010) em dez anos (2000-2010) o índice de crescimento urbano 
de Angola subiu para os 9,5 %. 
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urbanizadas. Porém, considerando a falta de censos e de dados estatisticos no país, e a 

divergência entre estimativas e projecções, inclusive dentro da mesma instituição, não se pode 

confirmar os valores apresentados pela UN-Habitat (2013) para 2009, que nos parecem antes 

pretender querer elevar o ranking de qualidade urbana e habitacional de Luanda à escala 

internacional. 

A UN-Habitat e UNEP (2010) projectaram 4,772 milhões de habitantes para Luanda em 2010 

(tabela 7), considerando um crescimento de 84,17% relativamente aos dados estimados para 

2000. Também calcularam um aumento populacional para cerca de seis milhões, em 2015. 

Actualmente, de acordo com a mencionada fonte, a capital angolana é considerada a quinta 

maior cidade de África3. Ao mesmo tempo, o senso comum continua a referir valores entre os 

cinco e os sete milhões de habitantes em Luanda, 80% dos quais a residir em áreas periurbanas. 

Os agentes do Governo assimilaram estes valores e também mencionam "actualmente, as áreas 

dos musseques constituem 80% da área urbana de Luanda" (Planos Integrados de Expansão 

Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo, 2011, p. 1561). Porém, neste caso a incerteza é 

clara. Quando o enfoque é o fomento habitacional, a mesma fonte aponta para 86% de residentes 

em musseques (idem, p. 1702). Os dados abrangem a população angolana e imigrantes de várias 

nacionalidades, como por exemplo os congoleses, os malianos, os chineses e os portugueses4.  

No início do milénio (2000) Luanda estendia-se por mais de 270 Km2 (Gameiro, Lisboa, Portugal, 

23/09/2010). Para 2010, o Governo angolano também projectava a área da sua capital para 

cerca de 350 km2 (figura 31). Todavia, à semelhança do número de habitantes, muitos valores e 

manchas de ocupação do território projectados no âmbito da expansão de Luanda não 

correspondem à realidade.  

 

                                                             
3 A cidade do Cairo (Egipto), com 11 milhões de habitantes, liderava estas projecções, seguindo-se Lagos 
(Nigéria) com 10,5 milhões, Kinshasa (República Democrática do Congo) com 8,7 milhões e Cartum (Sudão) 
com 5,1 milhões. 
4 Muitos congoleses vieram para Angola após a independência em 1975 juntamente com população 
angolana de etnia Bacongo a residir no antigo Zaire (República Democrática do Congo). Por outro lado, 
alguns portugueses nascidos em Angola durante a época colonial procuraram recentemente alcançar dupla 
nacionalidade. Todavia, os registos de naturais de Angola, filhos de pais estrangeiros, encontram-se 
suspensos desde 2011. 
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Tabela e gráfico 7: Síntese do crescimento populacional de Luanda entre 1990 e 2015, segundo 
estimativas (1990-2005)5 e projecções (2010-). 

 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

1.568.000  1.953.000 2.591.000 3.533.000  4.772.000 6.013.000 

 

 
Fonte: UN-Habitat e UNEP (2010, p. 244). 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

Figura 31 – Crescimento urbano de Luanda entre 2000 e 2010. 

Fonte: Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010, p. 8). 

"Eu posso não ser rico. Mas não posso ser privado de andar no passeio dos ricos"6 

Luanda ergueu-se em torno do ponto mais elevado, ou seja, a antiga fortaleza de S. Miguel 

localizada no monte de S. Paulo (ver subcapítulo 2.2 sobre a cidade colonial). Actualmente, a 

Cidade Alta, enquanto símbolo de poder político, administrativo e religioso, acolhe o Palácio 

Presidencial e os seus jardins, a Igreja dos Jesuítas e alguns Ministérios juntamente com a 

                                                             
5 Os números relativos aos anos 1990, 1995 e 2000 diferem dos apresentados na tabela 4 (ver subcapítulo 
2.4) incluindo os da própria Organização das Nações Unidas. 
6 Extracto da entrevista a um representante de associação angolana reguladora da prática profissional dos 
arquitectos (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012). 
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Assembleia Nacional. A circulação e a permanência nesta área urbana da capital angolana é 

restrita não se encontrando, na maioria das vezes, acessível aos grupos sociais de menores 

recursos. 

A expansão urbana que, até ao final do século XIX, orientou a cidade para sul pousou o olhar 

sobre a Praia do Bispo. Todavia, o contínuo assoreamento natural da orla costeira restringiu a 

entrada naval neste cenário litoral. Por este, entre outros motivos, a cidade curvou para norte 

rasgando o planalto que a espartilhava. Ao mesmo tempo, a Avenida Marginal de Luanda 

estendeu-se até às Porta do Mar, actual porto da capital angolana (figura 32). Pelo caminho, o 

Banco Nacional de Angola7 ainda reproduz episódios marcantes da presença e domínio de 

Portugal8: "[actualmente o edifício] é escovado todos os dias [porque] o Banco Nacional de 

Angola significa poder e muito! (Mingas, 20149). Por confrontação, a herança moderna tropical, 

específica do terceiro quartel do século XX, assinala a expansão e consolidação de uma nova 

cidade cosmopolita de forte influência corbusiana (ver subcapítulo 2.2). 

 

Figura 32 – Ortofotomapa do centro urbano de 
Luanda (S/ escala).  

LEGENDA: Forte S. Miguel (1); Cidade Alta (2); 
Praia do Bispo (3); Baixa de Luanda (4); Sentido 
das Portas do Mar (5).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

"[Actualmente, deste o nascer do sol] o trânsito [lento] inunda as ruas [da capital angolana]; as 

[zungueiras] arrumam-se […] sobre os passeios para vender produtos variados. O calor ensopado, 

os cheiros intensos e as buzinas [dos carros] misturam-se com a visão dos edifícios de arquitectura 

colonial degradada, os prédios mussequizados sem fachada, as modernas torres espelhadas, as 

ruas esburacadas e a ausência de passeios. O pó da terra [está] por todo o lado." (Pereira, 2012)10.  

                                                             
7 O Banco Nacional de Angola foi projectado por Vasco Regaleira e foi construído na década de 1950, 
assumindo as formas classicistas e/ou revivalistas do estilo Português Suave perfilhado pelo Governo 
português durante o Estado Novo. 
8 Especificamente: (1) a partida, a descoberta do novo mundo e a prova ao Monarca; (2) a evangelização 
dos indígenas; (3) a libertação do domínio dos holandeses (1640-1648); e (4) a arquitectura tradicional de 
Luanda. 
9 Extracto de apresentação em conferência. 
10 Notas do arquitecto tiradas durante o trabalho de campo (2012). 
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Figura 33 (a) – Ortofotomapa do centro urbano 
de Luanda (S/ escala).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 

 

 

 

Figura 33 (b) – Centro urbanizado de Luanda (1-6) e musseque interpenetrando a cidade (7-8). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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Actualmente, em Luanda urbanizada assistimos à deformação das suas infra-estruturas, à 

degradação ou à adulteração do velho património edificado, ao congestionamento dos melhores 

bairros da cidade como o Alvalade e/ou à mussequização dos velhos bairros coloniais de 

expansão urbana de que é exemplo o conjunto habitacional do Prenda. O centro urbano de 

Luanda – o Gimbe, a Banda ou a City11– configura, presentemente, uma outra e distintiva 

realidade (figura 33). 

Entre muitas outras vivências locais, a sua experiência contempla igualmente o derramar dos 

esgotos que impossibilitam a circulação viária, o permanente ruído dos geradores para 

abastecimento de electricidade, o contínuo pingar de água proveniente dos aparelhos de ar 

condicionado que, juntamente com as antenas parabólicas, polvilham a generalidade das 

fachadas dos edifícios e o contacto com a segurança armada que assinala as entradas das 

habitações, escritório e/ou serviços, tal como a presença das forças armadas do exército que 

patrulham periodicamente o centro da cidade. 

A experiência do musseque 

Em Luanda "os musseques [ocupam a generalidade do território mas] não podem ser vistos" 

(entrevista a um arquitecto e docente universitário italiano, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 

26/04/2012). As áreas periurbanas autoproduzidas espelham uma sociedade à margem, 

espartilhada por entre modelos rurais e urbanos, social e politicamente convencionados. A 

produção quotidiana deste espaço urbano e habitacional, assim como os modos de vida 

reinventados nestes musseques, não se harmonizam com a imagem contemporânea da cidade-

metrópole que o Governo angolano projecta internacionalizar.  

Nos musseques de Luanda grande parte da população vive em cenário de pobreza urbana12 

(figura 34). As suas carências habitacionais tendem a agravar-se nas áreas mais afastadas das 

áreas urbanizadas, condicionadas pelo distanciamento às oportunidades de emprego ali 

existentes e pela falta de infra-estruturas urbanas e serviços sociais. Neste contexto, os grupos 

sociais de menores recursos a residir na capital angolana são igualmente penalizados pelo 

                                                             
11 Expressões locais sinónimos da velha cidade do asfalto, segundo entrevista a um estudante universitário 
(Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012). 
12 Em 2000 o Coeficiente Gini de Rendimento para Angola era 0,586. Este indicador quantifica a 
distribuição de rendimentos individuais ou familiares, representando o valor 0 a equidade absoluta e o valor 
1 a completa desigualdade. 
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elevado preço das rendas das habitações e dos transportes13, sofrendo com a necessária 

passagem por locais inóspitos e perigosos no seu regresso a casa. Ao mesmo tempo, são 

prejudicados pelos elevados custos de aquisição de água potável e também pela existência de 

valas de drenagem e/ou depósitos de lixo a céu aberto, foco de transmissão de doenças. A 

electricidade14 é normalmente puxada dos postes públicos vizinhos, quando existem. Sobre este 

tema a UN-Habitat e UNEP (2010, p. 230) referem: "[in] Luanda, lack of electricity in low income 

areas leads to widespread use of candles, paraffin and charcoal. These are a major cause of fires". 

A agravar, somam-se os danos causados pelas intempéries, nomeadamente as inúmeras 

inundações provocadas pelas águas das chuvas e a perda dos frágeis telhados das habitações 

devido à força dos ventos. A sobrevivência é quotidianamente reinventada, em grande parte 

assente no comércio informal que se reproduz no dia-a-dia, invadindo completamente a cidade 

(figura 35). No entanto, por contraponto com estas expressivas carências espaciais, como refere 

em entrevista um arquitecto angolano (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012): "a 

qualidade de vida no musseque é sempre melhor do ponto de vista social [do que no centro 

urbanizado]". 

Neste contexto, sobre a disparidade e relação dos dois cenários – urbanizado e não urbanizado 

– na capital angolana na actualidade, tomando em linha de conta os actuais paradigmas de 

intervenção do Governo angolano (ver próximos subcapítulos), retomamos as reflexões de 

Oppenheimer e Raposo (2007, p. 25-26) quando os autores referem: 

"No último meio século assiste-se a uma expansão das áreas urbanas e periurbanas em 

Angola […] segundo um modelo macrocéfalo assente no crescimento desmesurado [de] 

Luanda. […] A rapidez e escala do [seu] crescimento urbano […], introduz novos padrões 

de urbanização, uma maior interpenetração do urbano, do periurbano e do rural, numa 

complexidade, diversidade e heterogeneidade crescentes, em situação de globalização, 

competitividade das cidades [e] desindustrialização." 

  

                                                             
13 Segundo entrevista a uma arquitecta angolana (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 16/04/2012), em Viana 
o valor anual de renda no musseque ronda os 800 USD. A modalidade de pagamento prevê o adiantamento 
de 400 USD por cada seis meses. Ao mesmo tempo, uma empregada doméstica também a residir em Viana 
gasta cerca de um quinto do seu ordenado, estimado por alto em 400 USD, em candongueiros. 
14 Segundo UN-Habitat e UNEP (2010) apenas 25% da população de Luanda tem acesso a electricidade, 
consumindo, todavia, 75% do total da electricidade nacional. 
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Figura 34 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013).  

  

 

Figura 34 (b) – Diversidade dos musseques de Luanda: áreas pericentrais (1-4); áreas periurbanas mais 
distantes das áreas urbanizadas (5-6); assentamentos periféricos recentes (7-8). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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Figura 35 – Comércio informal em Luanda: vendedores de rua (1-3); comércio informal em assentamento 
precário de chapas de zinco (4); comércio informal em assentamentos em blocos de cimento (5-8); 
candongueiro (7). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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4.3 RENOVAÇÃO URBANA E TÁBULA RASA DO EXISTENTE 

 

 

 

 

 

 

  Figura 36 – Renovação urbana do centro de Luanda e ortofotomapa de Luanda (S/ escala). 

  Fonte: Fotografia da Autora (2012); Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" […] mais esclareceu o Presidente que a população deveria manter-se disponível e paciente para colaborar 
com todos os trabalhadores envolvidos no projecto, pois a actuação da Comissão Instaladora do Petróleo 
Encontrável em Luanda era em prol do bem-estar da cidade e do país, sendo que essa ação inaugurava uma 
nova fase da exploração do petróleo "on shore" e até, acrescentou, "under city", nas palavras técnicas 
usadas e logo de seguida explicadas. […] a ideia era muito clara, tratava-se de intensas e variadas 
escavações no largo perímetro de Luanda que tinha como epicentro o próprio LargoDaMaianga, sendo que 
a esfera de acção se alastrava até depois do mercado RoqueSanteiro e, para sul, até bem depois do chamado 
FutungoDeBelas, ex-casa do chefe de estado da nação […]" (Ondjaki, 2013, 1ª ed. 2012, p. 171) 

N 
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Intervenções no centro urbanizado 

"Não existe património português! Existe património angolano, construído por portugueses"1 

Na capital angolana, a Rota dos 

Escravos percorre-se na Ingombota, por 

entre o Largo do Pelourinho e a antiga 

Rua Direita (actual Rua Major 

Kanhangulo) até ao porto de Luanda. 

Contudo, as casas com quintalão (figura 

37) – lugar de cativo antes da viagem 

para as Américas – ou os sobrados 

(figura 38) – erguidos em estrutura de 

madeira brasileira com técnicas de 

construção e carpintarias navais – são 

escassos e muitos estão degradados. 

Actualmente, dos 176 sobrados 

existentes no ano de 1850, apenas 12 

exemplares testemunham o comércio 

negreiro praticado a partir da antiga 

colónia portuguesa, nos passados 

séculos XVII a XIX2.   

 

Figura 37 – Casas com quintalão. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

Figura 38 – Sobrados de Luanda. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Sem valor comercial, o seu restauro ou reabilitação não oferece vantagens económicas ou 

financeiras. Neste contexto, estes quintalões e sobrados tendem a desaparecer pela força da 

pressão imobiliária que actua nos terrenos mais centrais e pela falta de sensibilização do Estado 

para a manutenção do património angolano. Em 2012, apresentavam-se como excepções a 

                                                             
1 Extracto da entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente universitária angolana (Autora, Rafael 
Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012). 
2 Informação disponibilizada por Mingas e Freire (Luanda, 22/04/2012) durante o reconhecimento do 
património histórico arquitectónico da área da Ingombota, efectuado no âmbito da campanha Reviver. 
Ângela Mingas é arquitecta e coordenadora da Escola de Arquitectura e do Núcleo de Estudos de Artes, 
Arquitectura, Urbanismo e Design da Universidade Lusíada de Luanda, desde 2003. Eleutério Freire dirigiu 
o Gabinete angolano do Conselho Internacional para a Conservação de Monumentos Históricos (ICOMOS) 
ligada à UNESCO até ao início da década de 1990 (Comarmond, 1 Out. 2010). 
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agência do Banco de Fomento de Angola (BFA), próximo do Largo Rainha Ginga, e o singular 

Teatro Elinga, a tornejar com a Rua Amílcar Cabral.  

No entanto, o espaço cultural do Elinga também tem sido alvo de algumas ameaças de demolição 

(Mingas e Freire, Luanda, 22/04/2012; Belanciano, 28 Set. 2012), apenas contrariadas pela 

exposição pública das actividades desenvolvidas e dos espectáculos apresentados no recinto e, 

conjuntamente, pela resistência local de algumas elites culturais politicamente influentes: "com a 

movimentação a coisa [agora] está meio adormecida" (Mingas, Lisboa, Portugal, 16/01/20143). 

Este posicionamento chamou a atenção do Presidente de Angola que recentemente se pronunciou 

favoravelmente à questão da defesa do património, incluindo o arquitectónico, no país com 

particular enfoque em Luanda. 

"[…] temos de assumir que Angola absorveu ao longo de séculos elementos culturais de povos 

oriundos do interior e do exterior do continente, que configuram o seu perfil actual como Nação 

soberana e independente. […] Negar ou escamotear essa realidade, que nos coloca numa situação 

singular no contexto de África, seria negar-nos a nós próprios ou amputar-nos de elementos 

essenciais para a definição da nossa identidade. […] é tendo em linha de conta todos esses aspectos 

que consideramos a questão da cultura como uma variável estratégica de grande importância, com 

efeitos imediatos na coesão interna da nossa sociedade, bem como na nossa marcha em direcção 

aos objectivos globais que nos propomos atingir, tais como constituir uma Nação unida, 

desenvolvida e próspera com uma cultura florescente e um Estado de direito, democrático e social." 

(José Eduardo dos Santos apud Mingas, Lisboa, Portugal 16/01/20144) 

Ainda assim, em 2012 o Governo angolano já tinha retirado o antes alcançado estatuto de 

Testemunho Histórico do Passado Colonial por si atribuído ao edifício do Teatro no início da 

década de 1980 (Cenaberta, 3 Jun. 2012). Paralelamente, aprovou a construção do projecto 

imobiliário Elipark5 e a designada requalificação do conjunto arquitectónico do Largo Matadi, 

com a construção das Torres Kianda6 (figura 39). Incentivando futuras ocupações do espaço 

                                                             
3 Extracto de apresentação na conferência "Receptividade popular em Angola do património arquitectónico 
do período colonial". 
4 Extracto de comunicação na referida conferência (nota de rodapé anterior). 
5 O projecto imobiliário Elipark é composto por área de estacionamento, área de escritórios e um hotel 
(Belanciano, 28 Set. 2012). 
6 As Torres Kianda foram projectadas por Ferreira de Almeida Arquitectos (FA.A) e incluem área de 
estacionamento, área comercial e de escritórios. Mais informação disponível em http://www.fa-
arquitectos.com/#/pt/ [Consult. 18 Jul. 2013]. 

http://www.fa-
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público, a usurpação do envelhecido Largo Tristão da Cunha espelha a vitória do betão armado 

sobre a história e seus vazios simbólicos e do capital imobiliário sobre a fruição colectiva e 

democrática do espaço. 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala) e cartaz publicitário das Torres Kianda, 
ao lado do Banco Nacional de Angola. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013); Fotografia da Autora (2012). 

 

 

"Não percebo o actual planeamento [urbano de Luanda]: o Largo [17 de Fevereiro, junto ao Porto] 

em frente ao Hotel Presidente é descomunal, por outro lado já se constrói em cima de praças." 

(entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente universitária angolana, pela Autora, Rafael 

Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012). 

No centro de Luanda os novos edifícios multiplicam-se crescendo em altura substituindo outros, 

antigos, incluindo os mais recentes de arquitectura moderna tropical. De autor ou produzidos por 

anónimos, com diferentes níveis de manutenção ou degradação, os edifícios que espelhavam o 

início do fenómeno da globalização na Luanda na década de 1960 (Amaral, 2005) estão a ser 

demolidos a favor de uma nova expressão do capital, agora mais competitivo que no fim do 

período colonial português. Actualmente, a capital angolana espelha a economia de um país 

assente na exportação de petróleo e cresce inspirando-se no "estilo Dubai" procurando dar 

resposta ao "milagre angolano", especificamente ao grande projecto, o portador da mudança 

(entrevista a um arquitecto e docente universitário italiano, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 

26/04/2012) (figura 40). 
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Figura 40 – Transformação urbana do centro urbanizado de Luanda. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

"Como vê esta cidade a crescer é uma loucura […] qualquer dia não vemos o sol. […] de [minha 

casa em] Miramar, já não vejo o mar." (entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente 

universitária angolana, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012). 

 

Figura 41 – Nova Sede do Banco Espírito Santo Angola em 
construção. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Destacam-se alguns exemplos recentes de edifícios 

desenhados segundo a lógica da densificação e 

verticalização da cidade, muitos deles projectados por 

técnicos portugueses, como o Hotel Epic Sana7, Edifício 

Sonangol, Edifício Total, Edifício ESCOM8, Edifício Torres 

Atlântico, Nova Sede do Banco Espírito Santo Angola 

(figura 41), Edifício KN109, Sede da Sonangol 

Distribuidora10 e Edifício Mutamba, todos na Ingombota.  

 

 

                                                             
7 O Hotel Epic Sana foi projectado por Nuno Leónidas Arquitectos. Mais informação em http://www.nla.pt/ 
[Consult. 18 Jul. 2013]. 
8 O Edifício ESCOM foi projectado por Atelier do Chiado. Mais informação em http://www.atelierchiado.pt/ 
[Consult. 18 Jul. 2013]. 
9 O Edifício KN10 foi projectado por Costa Lopes. Mais informação em http://www.costalopes.com/ 
[Consult. 18 Jul. 2013]. 
10 A Sede da Sonangol Distribuidora foi projectada por Vol. Arquitectos & Associados. Mais informação em 
http://vol-arquitectos.com/ [Consult. 18 Jul. 2013]. 

http://www.nla.pt/
http://www.atelierchiado.pt/
http://www.costalopes.com/
http://vol-arquitectos.com/
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Ou ainda as Torres Dipanda11 na Vila Alice e o empreendimento Comandante Gika em 

Alvalade12, entre outros em fase de projecto ou já em construção.  

O antigo mercado do Kinaxixe13 reside na memória colectiva dos citadinos angolanos e 

portugueses, quer pela qualidade arquitectónica, quer pela vivência que propiciavam as suas 

quase seis décadas de história. A intenção do Governo angolano de demolir este edifício deu 

origem a um movimento cívico que defendeu a sua conservação, todavia sem sucesso: o ex-libris 

colonial sucumbiu em 2008: "[a demolição do mercado do Kinaxixe representa] o descaramento 

da alienação de um edifício público em benefício do [sector] privado" (Mingas, Lisboa, Portugal, 

16/01/201414). Em seu lugar, cresce agora um novo espaço comercial de cinco pisos 

enquadrado por duas torres residenciais e de escritórios com cerca de vinte e cinco andares (figura 

42). As escavações da construção abalaram as fundações do edifício habitacional Cuca, um dos 

mais altos do período pré-independência15 e muito conhecido pela sua traça modernista, 

justificando assim a sua demolição em 2011. Os residentes foram realojados na periferia da 

cidade, a maior parte nas novas torres do Zango. 

 

 

 

 
 

Figura 42 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e cartaz publicitário do novo espaço comercial do 
Kinaxixe. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografia da Autora (2012). 

                                                             
11 As Torres Dipanda também foram projectadas por Vol. Arquitectos & Associados. No local onde estas 
foram construídas existia um campo de futebol informal onde jovens costumavam juntar-se para jogar aos 
finais de tarde (entrevista a um estudante universitário e trabalhador do sector privado, pela Autora e Rafael 
Pereira, Luanda, 18/04/2012). 
12 Segundo entrevista a um trabalhador português de empresa de construção civil portuguesa a actuar em 
Angola (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 16/04/2012) a obra foi financiada por capitais indianos, o 
empreiteiro geral é chinês e o subempreiteiro para o fornecimento de betão é português. Inclui uma torre de 
escritórios, um complexo comercial e torres de habitação com piscinas na cobertura. 
13 Relembramos que o mercado do Kinaxixe foi projectado por Vasco Vieira da Costa, em 1952. 
14 Extracto de apresentação na conferência "Receptividade popular em Angola do património arquitectónico 
do período colonial". 
15 O edifício Cuca tinha doze pisos e cento e sessenta apartamentos. 
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"Os círculos intelectuais angolanos estão muito insatisfeitos com esta forma de fazer cidade" 

(entrevista a um representante de uma empresa pública portuguesa a actuar no território em 

Angola, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012). Uma elite mais crítica condena a 

falta de apreço do Governo angolano, quer pelo seu património arquitectónico, quer pelos 

recursos naturais da capital, alegando que as construções em altura constituem uma barreira à 

circulação dos ventos dominantes com impactes ambientais e energéticos não estudados 

traduzindo-se, entre outros exemplos não aprofundados, no aumento do consumo eléctrico em 

Luanda. Paralelamente, o aumento da densidade de construção por metro quadrado antevê uma 

maior saturação das infra-estruturas. Por sua vez, a perfuração do subsolo sem levantamento ou 

diagnóstico trás à memória a ruptura da caixa-forte da Sede do Banco de Poupança e Crédito 

(BPC) (figura 43), localizada na cave do edifício, por força das águas nos anos 1970. Esta 

ocorrência sugere a urgência de um maior cuidado com o nível freático da Baixa de Luanda16. 

"O problema de Angola é que querem fazer tudo muito rapidamente sem conhecimento 

aprofundado e sem pesquisas. Em Luanda não há estudos e ninguém sabe o que está a acontecer 

no subsolo da cidade, [especificamente] o que esta a acontecer com os leitos de água. Está-se a 

cometer os erros que a Europa fez nas décadas de 1930 a 1960." (entrevista a uma arquitecta, 

investigadora e docente universitária angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 

26/04/2012). 

 

Figura 43 – Skyline de Luanda. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 
  

                                                             
16 A questão foi levantada por alguns actores locais, nomeadamente durante as entrevistas efectuadas a um 
representante de uma empresa pública portuguesa a actuar no território em Angola e a uma arquitecta, 
investigadora e docente universitária angolana (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012; 
26/04/2012), e também durante o reconhecimento do património histórico arquitectónico da área da 
Ingombota, efectuado no âmbito da campanha Reviver (Mingas e Freire, Luanda, 22/04/2012). 
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Intervenções em áreas pericentrais  

"Existe uma grande falta de vontade política de fazer bem".17 

Em Luanda, para além da mencionada densificação das áreas centrais, a renovação urbana 

também assenta na tábula rasa das suas áreas pericentrais autoproduzidas. Motivada pela 

construção de infra-estruturas – especificamente a abertura de vias de circulação estruturantes de 

uma nova malha urbana ou a implementação de valas de drenagem de esgotos, de redes de 

abastecimento eléctrico e de água potável –, ou de novos empreendimentos imobiliários 

habitacionais, estas operações estão frequentemente associadas a práticas de desalojamentos 

forçados, traduzindo-se na periferização da pobreza.  

São exemplos expressivos, realizados ou em curso na expansão para sul, as intervenções de 

renovação, ou seja, de reabilitação urbana de acordo com a designação local, e de ampliação 

da Nova Marginal (figura 44), a partir da zona da Chicala18, passando a Praia do Bispo, a 

Estrada do Samba e a Zona Costeira da Corimba (figura 45), a principal saída da cidade em 

direcção à Barra do Kwanza. 

Figura 44 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013). 

  

  

 

 

 

                                                             
17 Extracto da entrevista a uma arquitecta e docente universitária angolana (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
16/04/2012). 
18 Paulo Moreira tem desenvolvido um trabalho de investigação-acção no musseque da Chicala, no âmbito 
do seu doutoramento em curso. A pesquisa recorre ao levantamento iconográfico do espaço (fotografias e 
mapas) e ao registo das vivências locais. É neste contexto que se enquadra o projecto Observatório da 
Chicala, que o doutorando desenvolve em parceria com a Universidade Agostinho Neto. Mais informação 
disponível em www.chicala.org [Consult. 14 Nov. 2013]. 
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Figura 45 – Proposta de novo desenvolvimento de alta e média renda na Corimba realizada pela Dar-Al-
Handasah. 

Fonte: Ministério do Urbanismo e Ambiente de Angola e Dar-Al-Handasah (2008, p. 55). 

A transformação espacial operada em Luanda no novo milénio na área de expansão para sul, 

junto à sua baía, encontra-se documentada nos mapas 1 a 7 desta tese, que retratam a disputa 

pelo território protagonizada, de um lado, pelo Governo ou pelo sector privado com o incentivo 

público, incluindo a sua conquista de terra ao mar e, de outro, pelos grupos sociais de menores 

recursos produtores dos musseques. 

A Marginal de Luanda (Avenida 4 de Fevereiro) também foi alvo de obras de renovação 

(Angonotícias, 2 Set. 2005; Lopes e Eugénio, 29 Ago. 2012; Página Global, 10 Set. 2012; Ver 

Angola; 4 Dez. 2012a), neste caso requalificação segundo a designação local19. O projecto 

contemplou: (1) a contenção marítima; (2) a construção rodoviária, incluindo viaduto e 

estacionamentos; (3) o paisagismo, incluindo a renovação das praças existentes; e (4) edificação 

de uma estação de tratamento de águas residuais. A renovação urbana da baía de Luanda deu 

origem a um novo espaço público marítimo ajardinado com cerca de 2,5 km20 de via pedonal e 

ciclovia, complementado por diversas áreas desportivas e por parques infantis.  

O projecto foi apresentado publicamente em 2003 e colheu diversas críticas da sociedade civil 

angolana. Ainda assim, as obras tiveram o seu arranque inicial em 2009/2010, tendo a 

inauguração ocorrido a 28 de Agosto de 2012, na data do septuagésimo aniversário do 

Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, especificamente três dias antes das últimas 

eleições legislativas. 

  

                                                             
19 A obra ficou a cargo do consórcio constituído pelas empresas portuguesas Mota-Engil e Soares da Costa.  
20 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps. 
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Mapas 1, 2 e 3 – Centro urbanizado de Luanda e expansão da cidade para sul contornando a baía (2001; 
2009; 2012). 

Fonte: Desenhos da Autora (2013) produzidos em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/04/2001; 
14/01/2009; 23/06/2012). 
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Mapas 4 e 5 – Detalhe de renovação urbana de Luanda contornando a baía para sul (2001; 2012). 

Fonte: Desenhos da Autora (2013) produzidos em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/04/2001; 
23/06/2012). 

 
  

Musseques  
BAÍA DE LUANDA 

BAÍA DE LUANDA 

Ilha de Luanda 
Chicala 2 

Favela 

Forte S. Miguel 

Cidade Alta 

Ilha de Luanda Chicala 2 

Forte S. Miguel 

Cidade Alta 

Marina 

Aterro da Nova Marginal 

Infra-estrutura viária 

Baixa da cidade 

Baixa da cidade 

Musseques  

Flamingo 

Flamingo 

0,1 Km 

0,1 Km 

N 

N 

2001 

2012 



PARTE 1 - CAPÍTULO 4  
CIDADE E HABITAÇÃO (2002-2012). QUE PARADIGMAS EM LUANDA? 

 

 

 

180 

 
 

 

 

 

Mapas 6 e 7 – Detalhe de renovação urbana de Luanda na zona da Praia do Bispo (2001; 2012). 

Fonte: Desenhos da Autora (2013) produzidos em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/04/2001; 
23/06/2012). 
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Figura 46 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e aterro na baía de Luanda. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografia da Autora (2012). 
 

A Sociedade Baía de Luanda, entidade gestora do projecto, ainda prevê a infra-estruturação, 

edificação, promoção e desenvolvimento imobiliário de diversas parcelas em aterro (figura 46), 

cedidas pelo Governo provincial de Luanda em regime de direito de superfície. 

No âmbito das obras públicas de grande dimensão, realçamos ainda a edificação da nova 

Assembleia Nacional21, iniciada em 2010. A obra situa-se por trás do Mausoléu de Agostinho 

Neto22, um edifício com forte carga simbólica localizado na Praia do Bispo. A relação 

estabelecida entre ambas as construções faz parte de uma estratégia mais abrangente de 

renovação urbana para a promoção de uma nova área presidencial (Anónimo [proposta chinesa], 

s/d)23. Sobre este tema, Mingas (Lisboa, Portugal, 16/01/201424) associa a escala e visibilidade 

da Assembleia Nacional, a par da adopção de linhas neoclássicas idênticas às desenhadas por 

Vasco Regaleira para o Banco Nacional de Angola – "uma obra do Estado Novo [português] que 

representa tudo o que há de mais fascista e colonialista" – com a manifestação física do poder em 

Angola e a afirmação de quem presentemente o detém. 

  

                                                             
21 A Assembleia Nacional está a ser construída pela empresa portuguesa Teixeira Duarte. A sua conclusão 
e inauguração originalmente estava prevista para 2013, desconhecendo-se actualmente o prazo e datas 
reais. 
22 O Mausoléu Agostinho Neto começou a ser construído no início da década de 1980 para acolher os 
restos mortais do primeiro Presidente de Angola. O edifício inclui uma torre com 120 m de altura. 
23 O registo vídeo foi disponibilizado por um ex-representante do Governo angolano após entrevista 
conduzida pela Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso (Luanda, 8/05/2012). 
24 Extracto de apresentação na conferência "Receptividade popular em Angola do património arquitectónico 
do período colonial". 
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"Tornar cidade estes dois musseques, de forma inclusiva e com participação.  

[…] Partir tudo, bulldozer mesmo! Não tem ponta por onde se pegue"25 

O Plano Director de Reconversão Intermunicipal de Cazenga, Sambizanga e Rangel26 enquadra 

a renovação das áreas pericentrais e periurbanas na zona norte da cidade capital. O Plano 

Director encontra-se em elaboração e prevê o ordenamento a longo prazo (20 anos) de uma área 

considerada como de intervenção prioritária, com aproximadamente 5.400 hectares, onde 

actualmente residem mais de três milhões de habitantes27. Este espaço de intervenção foi 

apelidado pelo Governo angolano como o Coração da Nova Luanda.  

Este projecto, agora designado por Luanda Norte28, foi promovido pelo Gabinete Técnico de 

Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga (GTRUCS)29. O Gabinete é tutelado pelo 

Ministério do Urbanismo e Habitação30 e tem como principal objectivo promover a substituição 

integral do musseque, ou seja, extinguir as cubatas, como menciona Bento Soito (apud Costa, 

2012), nesta região norte da capital angolana. Neste âmbito, as competências do Gabinete 

Técnico incluem o planeamento urbano, a promoção imobiliária e a implementação de infra-

estruturas e equipamentos sociais. 

                                                             
25 Extracto da entrevista a um arquitecto angolano, docente universitário e colaborador de gabinete 
governamental de Luanda com intervenção na área da habitação e do território (Autora, Lisboa, Portugal, 
27/11/2012). 
26 O Plano Director incide sobre os Municípios de Cazenga, Sambizanga e Rangel, como definidos antes da 
entrada em vigor da nova Lei de Alteração da Divisão Político-administrativa das Províncias de Luanda e 
Bengo (2011). 
27 A brochura de divulgação do Plano Director (Opera Design Matters, 1 Jun. 2012) faz referência a 2 
milhões e 450 mil habitantes. O Director Geral do Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e 
Sambizanga, arquitecto Bento Soito (apud Costa, 12 Set. 2011), afirmou que em 2011 residiam cerca de 
dois milhões de pessoas no Cazenga e 800 mil no Sambizanga. Em 2012, a mesma fonte mencionou cerca 
de 3,2 milhões de habitantes para toda a área de intervenção (Reconversão, 2012b).  
28 O Plano Director de Reconversão Intermunicipal de Cazenga, Sambizanga e Rangel foi financiado pelo 
Estado e foi desenvolvido pelo gabinete de arquitectura português Opera Design Matters em parceria com a 
empresa de Singapura, Surbana Urban Planning Group. 
29 A informação recolhida durante o trabalho de campo (2012) foi complementada através das notícias 
disponíveis em Costa (12 Set. 2011), Kaliengue (23 Out. 2012) e GTRUCS (2012a; 2012b; 2012c; 2012d) 
entre outras referenciadas no texto. Mais informação foi obtida nas páginas de divulgação deste Gabinete 
Técnico em http://gtrucs.gv.ao/ [Consult. 18 Jul. 2013] e em 
https://www.facebook.com/LuandaNorte/photos_albums [Consult. 12 Mai. 2012]. A aula aberta do 
arquitecto Ilídio Daio (Lisboa, Portugal, 27/11/2012), técnico do referido Gabinete, complementou o tema. 
30 O Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga foi oficializado através do 
Decreto Presidencial nº 266/10, de 29 de Novembro. Actualmente conta com uma equipa de cinco 
arquitectos e dois engenheiros. 

http://gtrucs.gv.ao/
https://www.facebook.com/LuandaNorte/photos_albums
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Os bairros Cazenga e Sambizanga (figuras 47/48) foram autoproduzidos no quadro do conflito 

armado e ambos os musseques serão reconvertidos. Por outro lado, a construção do Rangel 

remonta à época colonial portuguesa, encontrando-se o bairro na transição com a velha cidade 

do asfalto e apresentando, neste caso, um tecido urbano mais regular e parcialmente infra-

estruturado. 

Neste contexto, algumas zonas serão requalificadas (renovadas), principalmente ao nível do 

abastecimento de água, de esgotos e electricidade. Todos os bairros apresentam uma elevada 

densidade populacional, de cerca de 500 a 800 habitantes por hectare31. 

Figura 47 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Figura 47 (b) – Ruas e casas no Sambizanga (1-4). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
                                                             
31 A Development Workshop (Luanda, 25/11/2011, p. 22) apresentou um mapa com a densidade 
populacional em Luanda no novo milénio. Para o Cazenga e Rangel os indicadores apontavam para situações 
onde os valores ascendiam aos 900 habitantes por hectare. O mapa da Dar-Al-Handasah (apud MINUA, 
2008, p. 21) apenas refere que o valor se situa acima dos 300 habitantes por hectare, na generalidade dos 
três antigos Municípios. 
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Figura 48 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e quotidianidade no Sambizanga. 

LEGENDA: Cartaz publicitário (1); zungueira (2); reboteiros32 (3-4).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografias da Autora (2012). 

Atento à localização dos terrenos e ao seu elevado valor de mercado, o Gabinete Técnico de 

Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga propõe para a zona norte de Luanda (figura 

49): (1) a promoção de uma nova cidade verde composta por diversos parques urbanos e 

corredores arbóreos para fruição pedonal, (2) a edificação de uma urbanização compacta 

devidamente infra-estruturada (vias rodoviárias, água, electricidade, esgotos, drenagens, etc…) 

para uso misto (residencial ou comercial, de serviços ou de lazer, etc..) acessível em curtas 

distâncias, e (3) o desenvolvimento de uma comunidade auto-suficiente e socialmente inclusiva. 

O Gabinete Técnico de Luanda Norte adoptou como referência o Projecto Cingapura, uma 

experiência brasileira de urbanização e verticalização de favelas e de áreas degradadas, 

implementada nos anos 1990 no Município de São Paulo. Conotado essencialmente como um 

                                                             
32 Carregadores. 
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plano de marketing eleitoral, o Projecto Cingapura33 gerou diversos constrangimentos sócio-

territoriais (gentrificação urbana, etc…) continuando a ser objecto de inúmeras críticas nacionais 

e internacionais (Garcia, 1 Ago. 2012a; 1 Ago. 2012b). Por este motivo, alguns técnicos deste 

Gabinete de Reconversão Urbana de Luanda têm procurado reflectir sobre a sua adequação ao 

contexto de Luanda.   

O Plano Director define uma ocupação máxima de 3,5 

milhões de habitantes para o início da década de 2030 

e uma densidade de 650 habitantes por hectare34: 

40% da habitação destina-se à venda para a 

população de média e alta renda; 50% da 

comercialização tem como público-alvo os grupos 

sociais de médio-baixo rendimento; 10% das suas 

casas são promovidas como habitação social e a 

atribuir em regime de arrendamento.   

Figura 49 – Mapa da área de intervenção do GTRUCS realizado pela Surbana Urban Planning Group e 
Opera Design Matters. 

Fonte: GTRUCS (2012, p. 6). 

Este Plano Director parcial prevê ainda quatro cenários para o novo skyline de Luanda Norte 

(figura 50): o menos denso considera cerca de 57 mil fogos para média e alta renda, 360 mil 

apartamentos para média e baixa renda e 120 mil residências para a população mais 

carenciadas, num total de aproximadamente 530.000 novas habitações. Por sua vez, o cenário 

mais denso recomenda a construção de aproximadamente 200 mil fogos para a média e alta 

renda, 300 mil apartamentos para média e baixa renda e 70 mil residências para a população 

mais carenciadas, num total de 570.000 novas habitações35. Segundo previsões do Gabinete 

Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga, apenas cerca de 4,5% deste 

território não será reconvertido. O valor refere-se às habitações consideradas pelo Governo como 

                                                             
33 Também conhecido como Programa de Verticalização de Favelas do Município de São Paulo (PROVER). 
Mais informação disponível em http://www.prodam.sp.gov.br/invfut/cinga/cinga1.htm [Consult. 8 Jul. 
2013]. 
34 Bento Soito (apud Reconversão, 2012b) refere uma ocupação futura de apenas 450 habitantes por hectare 
para um total de 2,45 milhões de habitantes.  
35 O Plano Director considera sempre uma média de 5,5 pessoas por agregado familiar e por habitação. 

http://www.prodam.sp.gov.br/invfut/cinga/cinga1.htm
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de boa qualidade construtiva, localizadas em bairros consolidados. Ao mesmo tempo, o projecto 

refere a criação 30% de empregos em áreas afectas aos serviços, ao comércio e à indústria36, 

todavia não identifica a estratégia subjacente. 

 

Figura 50 – Imagens do Plano Director de Reconversão Intermunicipal de Cazenga, Sambizanga e Rangel 
(1-3) realizadas pela Surbana Urban Planning Group e Opera Design Matters. 

Fonte: GTRUCS (2012, p. 43-45). 

Para promover a adesão da população, o Gabinete recorreu a um "modelo interactivo de 

integração comunitária" (ponto 3 do programa do GTRUCS37) assente numa estratégia de 

marketing implementada através de diversos meios de comunicação social (televisão, rádio e 

jornais), redes virtuais (website e blog) e eventos socioculturais ou desportivos interactivos38. 

Apesar de não ser um gabinete de acção local39 o referido Gabinete de Luanda Norte, por 

influência de alguns dos seus colaboradores, alargou o debate às comunidades afectadas e 

concertou encontros periódicos entre o grupo de esclarecimento e apoio social e a sociedade 

                                                             
36 A actual grande zona industrial de Luanda localiza-se em Viana, na já mencionada Zona Económica 
Luanda-Bengo (ZEE) (ver subcapítulo 3.2), que foi aprovada através do Decreto-Lei n.º 50/09, de 11 de 
Setembro. 
37 Disponível em http://gtrucs.gv.ao/ [Consult. 18 Jul. 2013]. 
38 Como a melhoria das instalações no Centro ANIM'ART e a construção do campo desportivo do Vaia. 
39 A sede do Gabinete Técnico localiza-se na Chicala 1. 
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civil40 localmente representada por líderes comunitários. Contudo, a leitura e interpretação do 

Plano Director, consequentemente das intenções do Governo angolano, foi difícil. Ao mesmo 

tempo, as linhas orientadoras, o conceito e visão do projecto foram discutidos pela classe 

profissional e académica em Angola, expostos nos três Municípios41 e apresentados em diversas 

instituições do Estado e também na Assembleia Nacional42.  

No mesmo âmbito, o Gabinete informou sobre a metodologia que pretende adoptar para a 

reconversão dos bairros Rangel, Cazenga e Sambizanga nos próximos dez anos. A estratégia, 

designada de bola de neve, consiste na urbanização de áreas desocupadas e na construção de 

habitação social de baixo custo, com quatro a oito pisos, para acomodar os residentes em áreas 

vizinhas a demolir. Visando contrariar os erros do passado recente, especificamente o 

reassentamento e/ou realojamento massivo da população nas periferias, o procedimento 

compreende agora o realojamento da população visada em habitação condigna em terrenos 

contíguos às áreas a reconverter.  

Apesar das intenções anunciadas, as obras de infra-estruturas em curso nos mencionados bairros 

têm dado origem a recentes deslocações e a dezenas de novos realojamentos na periferia. É o 

caso de 84 agregados familiares que residiam no bairro Cazenga43 perto da vala de drenagem 

do Soroca (Hoji ya Henda) e que foram realojados, em Junho de 2012, no conjunto habitacional 

do Zango (fase III) (Angop, 14 Jun. 2012a). Em Agosto de 2012, no Sambizanga44, 39 famílias 

foram igualmente deslocadas para este conjunto habitacional, devido à abertura da via de acesso 

à zona da Marconi (Bento Soito apud Costa, 12 Set. 2011). Estes realojamentos ocorreram no 

âmbito da 1ª fase da reconversão de Luanda Norte. Neste caso, o número de habitações 

facultadas por agregado familiar, num máximo de três, foi alvo de negociação com o Governo e 

dependeu da qualidade e dimensão das residências de origem. Existe ainda a promessa do 

                                                             
40 Foi informalmente solicitado o apoio da organização não-governamental Development Workshop para o 
contacto com as comunidades locais. O Gabinete também criou um posto de interacção com o munícipe no 
bairro Cazenga. 
41 Antes da reorganização administrativa de 2011. 
42 No final de 2012 o Gabinete Técnico preparava-se para apresentar a proposta base do Plano Director 
para que esta pudesse ser ratificada através de instrumento legal.  
43 A primeira fase de reconversão do Cazenga abrange uma área de 59,4 hectares de um total delimitado 
de 504 hectares. Em Agosto de 2012 estava em curso a construção de 2000 fogos incluindo 8 edifícios de 
quatro pisos para habitação social. 
44 Em Agosto de 2012, no âmbito da primeira fase de reconversão do Sambizanga, estavam em curso os 
trabalhos de infra-estruturas deste Município. 
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Governo de que, quando as obras de urbanização em Cazenga e Sambizanga estiverem 

concluídas, a população deslocada poderá regressar a estes bairros. Para o efeito terá acesso a 

uma habitação de valor equivalente à anterior. Se pretenderem ter acesso a uma casa melhor 

deverão pagar as correspondentes mais-valias ao Estado. 

"Será uma relação de mútua compensação. Quando o Estado se propõe expropriar um determinado 

imóvel, a Lei é muito clara, a indemnização deve ser justa. E neste caso, quando o Estado investe 

num determinado bem público, deve receber do cidadão a sua contribuição." (Bento Soito apud 

Kaliengue, 23 Out. 2012)  

Contudo, nas situações em que se trate do retorno a uma área urbanizada com localização 

privilegiada, esta já deverá estar canalizada para o investimento privado ou público-privado e 

sujeita à desregulação do mercado, prevalecendo a procura de mais-valias financeiras. Isto 

significa que muitas famílias não terão capacidade económica para adquirir novas habitações, 

mesmo através de sistema de renda resolúvel (tabela 8). Por outro lado, os anexos onde 

actualmente residem familiares ou são fonte de rendimento por via do arrendamento, não são 

contabilizados para efeito de atribuição de realojamento in situ. Neste contexto, não é hoje 

calculável45 o número de pessoas que, segundo o Governo, deverão permanecer definitivamente 

na periferia, em casas evolutivas, do tipo Panguila, Zango ou Sapú (ver subcapítulo 4.5), ou em 

outras situações mais precárias.  

Tabela 8: Estimativa de esforço familiar para aquisição de habitação para baixa renda a crédito (USD)46. 

Dimensões  Preço  Entrada (1) Prestação mensal (2) Prestação mensal (3)  

70 M2 (a) 56.000 40% 373 420 

70 M2 (b) 70.000 40% 466 525 

60 M2 (a) 48.000 40% 320 360 

(a) Cércea baixa; (b) cércea média com elevador. 
(1) Inclui o valor da propriedade actual e o remanescente; (2) prestação a 30 anos; (3) prestação a 20 anos. 

Fonte: GTRUCS (2012, p. 41). 

                                                             
45 O Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga teve acesso à estimativa do uso 
do solo efectuado pela Dar-Al-Handasah (ver subcapítulo 3.2). Como antes mencionado, nas áreas mais 
densas, como no Cazenga, os cálculos foram extrapolados sendo menos credíveis. 
46 Baseado num custo de construção de 800 USD/m2 para cércea baixa e de 1.000 USD/m2 para cércea 
média com uma taxa de crédito subsidiada de 10% ao ano.  
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Em todos os casos, o Governo prevê a regularização do direito à propriedade. Contudo, a 

complexidade do processo e os tempos próprios da implementação dos projectos tendem a 

alimentar a dinâmica imobiliária do mercado informal, a restringir a segurança do exercício 

fundiário e sua titulação, e a acentuar a desigualdade no acesso à terra. 

A extinção e demolição, em 2010, do maior mercado informal africano a céu aberto (figura 51), 

com grande expressão para o sustento de muitas famílias angolanas, já anunciava a estratégia 

governamental para a reconversão daquele território. Localizado na área central da Boavista, 

próximo do Porto de Luanda, em local plano e com vista de mar privilegiada, este mercado, o 

Roque Santeiro47, sofreu uma grande pressão dos investidores imobiliários, tendencialmente 

direccionados para a alta renda e sucumbiu às contingências do mercado. Encerrado por falta de 

condições organizativas e de saneamento e por elevados índices de criminalidade48, o mercado 

do Roque Santeiro foi parcialmente cadastrado e transferido para a periferia norte de Luanda, 

especificamente para a região do Panguila. Os restantes comerciantes diluíram-se pelos demais 

mercados existentes na capital angolana ou procuraram outras formas de sobrevivência no 

comércio informal ambulante. 

Figura 51 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e vazio 
expectante no antigo mercado Roque Santeiro. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografia 
da Autora (2012). 

 

                                                             
47 Lopes (2007) publicou um trabalho sobre as actividades comerciais e sociais do Roque Santeiro. Sobre 
este documento Pepetela (2007, p. 10) refere que "o Roque Santeiro como mercado está condenado. Há 
muito sabíamos que ele deixará de fazer parte da fisionomia de Luanda e só a lentidão da burocracia ainda 
não o arrasou. Muitos factores concorrem para o seu desaparecimento, alguns compreensíveis e outro menos, 
mas um deles provém da inevitabilidade de as economias capitalistas se reestruturarem neste tipo de países. 
No caso específico do Roque, se pode acrescer a seu desfavor o facto de estar situado numa zona 
privilegiada do ponto de vista urbano, no futuro. […] [Este] será um documento histórico, sabemo-lo 
antecipadamente. Nada mau para começar". 
48 À semelhança de outros como por exemplo o mercado Beato Salú localizado perto do Sambizanga no 
bairro Operário. 

1 
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4.4 EXPANSÃO URBANA MERCANTILIZÁVEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"[Actualmente], Angola assiste ao engajamento irreversível no desenvolvimento [urbano e habitacional] do 
país" (Silva, Lisboa, Portugal, 13/03/20131). 

                                                             
1 Extracto de apresentação na conferência "Programa Nacional do Urbanismo e Habitação de Angola". 
Como antes mencionado (ver subcapítulo 3.4) Adriano Silva é o Director Nacional de Habitação do 
Ministério do Urbanismo e Habitação de Angola. 
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Intervenções habitacionais em áreas periféricas  

Em Luanda, no novo milénio, para além da renovação das áreas centrais urbanizadas e das 

pericentrais autoproduzidas também foram promovidos novos conjuntos habitacionais em áreas 

periféricas, maioritariamente direccionados para o mercado imobiliário de média e alta renda 

(figura 52). Estas intervenções antecedem outras mais recentes (2009-) promovidas dentro das 

novas reservas fundiárias do Estado criadas, quer para a renovação periurbana, quer para a 

produção de um novo espaço urbano e habitacional a disseminar no âmbito no Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação em curso (ver subponto seguinte). 

Figura 52 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

LEGENDA: Talatona (4); Nova Vida (5); Lar do 
Patriota (6).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Neste contexto, destacamos o projecto residencial de Talatona edificado na sequência do 

Programa Luanda Sul de 1996 (ver subcapítulo 2.4). Localizada a cerca de 18 Km2 do centro 

urbano da capital, o projecto Talatona foi construído segundo o conceito Alphaville (S. Paulo, 

Brasil) para grupos sociais de médio e alto rendimento. Tendencialmente composto por 

condomínios fechados (figura 53), em piso único ou em altura, o referido empreendimento tem 

sido alvo de diversas críticas:  

"[O projecto] Talatona é um tratado de urbanismo sobre o que não se deve fazer!" (entrevista a um 

representante de uma empresa privada portuguesa a operar na área do território em Angola, pela 

Autora e Rafael Pereira, Luanda, 19/04/2012);   

"Actualmente faz-se muito na cidade esses condomínios de mau gosto que são um problema sério 

de socialização: já foram a Talatona?" (entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente 

universitária angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 26/04/2012).   

                                                             
2 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curta, a efectuar por estrada até à baía de Luanda. O tempo estimado para o circuito automóvel, sem 
congestionamento, é de aproximadamente meia hora. No entanto, dependendo da hora do dia, pode 
demorar até cerca de duas horas. 

EMPREENDIMENTOS 

5 4 

6 

Centro Urbano  
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Figura 53 – Condomínio 
fechado barricado por entre 
muros altos, em Talatona.  

Fonte: Fotografia da Autora 
(2012).  

São exemplos de condomínios em Talatona o pioneiro Atlântico Sul assim como o afamado 

Cajueiro. Na mesma região, foi inaugurado em 2007 o primeiro centro comercial de Angola, 

Belas Shopping, um espaço climatizado com oito salas de cinema, uma praça de alimentação, 

uma área de lazer e cerca de uma centena de lojas. Em 2008, a zona passou a acolher um 

grande centro de convenções (CCTA)3, seguindo-se o seu hotel de cinco estrelas4 construído em 

2009. 

Edificar em Talatona na charneira deste milénio implicava redistribuir parcialmente os lucros 

através da promoção de uma nova obra considerada pelo Governo angolano como tendo 

interesse público. Por este motivo, o valor da comercialização dos imóveis passou a incluir, 

conjuntamente, o valor do processo de realojamento da população de menores recursos alí 

residente, forçada a deslocar-se para a distante região de Viana. Com a transferência dessas 

comunidades carenciadas para uma área mais periférica da cidade, situada a cerca de 26 Km5 

de Talatona, este projecto contribuiu para agravar a segregação socio-espacial em Luanda. 

Paradoxalmente, em Luanda Sul, muitos destes novos fogos permaneceram devolutos, 

maioritariamente por saturação do mercado. Ao mesmo tempo, devido ao crescimento urbano 

acelerado, o projecto Talatona atraiu a construção de novas áreas de musseque. 

Outro conjunto residencial a referir é o projecto Nova Vida (figura 54) localizado no Golfe II, a 

cerca de 17 Km6 do centro de Luanda, que também foi promovido pelo Governo para minimizar 

o problema habitacional da sua capital. A primeira fase deste projecto começou por ser construída 

                                                             
3 Mais informação disponível em http://www.ccta.co.ao/home.htm [Consult. 30 Out. 2013]. 
4 Mais informação disponível em http://www.hoteltalatona.com/ [Consult. 30 Out. 2013]. 
5 A distância foi medida pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais curto, 
a efectuar pelas estradas Camama-Talatona/Viana até à estrada Zango-Calumbo.  
6 A distância foi medida pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais curto, 
a efectuar por estrada pela Nova Marginal. O tempo estimado para o circuito automóvel, sem trânsito de 
maior, é de aproximadamente meia hora. Porém, assim como ocorre em Talatona, pode demorar até cerca 
de duas horas. 

4 

http://www.ccta.co.ao/home.htm
http://www.hoteltalatona.com/
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em 2002 e a segunda em 2006. Ambas as fases contemplavam dois tipos de edificação: em 

altura e em piso único. A sua promoção implicou práticas de despejos forçados nos bairros 

autoproduzidos das Cambambas I e II (ver subcapítulo 7.2 sobre o bairro Iraque-Bagdad). 

Uma pequena percentagem da 

construção do projecto Nova Vida 

destinava-se aos funcionários do 

Estado, direcionando-se a maior 

parte ao mercado de venda. O 

projecto acabou por ser objecto de 

especulação imobiliária estando 

actualmente ocupado por grupos 

sociais de média renda.  

 

Figura 54 – Construção em altura no projecto habitacional 
Nova Vida. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  

Um outro exemplo expressivo de intervenções habitacionais em áreas periféricas no novo milénio 

é o Lar do Patriota7, localizado a cerca de 21 Km8 da baía de Luanda. O empreendimento foi 

construído em sistema de cooperativa para antigos combatentes. Actualmente, muitas das suas 

residências foram alugadas, por valores situados entre os 1.000 USD/mês e os 3.000 USD/mês 

consoante a tipologia habitacional (entrevista a uma arquitecta portuguesa com casa arrendada 

neste empreendimento, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda 16/04/2012), principalmente por 

agregados familiares de média renda. As moradias do Lar do Patriota são de um piso e de 

tipologia T2, T3 e T4.  

Em todos os casos, Talatona, Nova Vida e Lar do Patriota, o musseque cresceu em seu redor, 

acompanhando a construção destes conjuntos residenciais, segundo a lógica de que o espaço 

periurbano autoproduzido tende a crescer em torno dos novos centros urbanizados. A 

transformação espacial operada entre 2009 e 2012 no projecto Nova Vida e na sua área 

envolvente encontra-se documentada nos mapas 14 e 15 desta tese (ver subcapítulo 7.2). 

                                                             
7 Mais informação disponível em http://lardopatriota.net/default.aspx [Consult. 28 Out. 2013]. 
8 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curto, a efectuar por estrada pela Nova Marginal. O tempo estimado para o circuito automóvel, sem muito 
trânsito, é de aproximadamente meia hora. Contudo, segundo entrevistas a um gestor-projectista português a 
trabalhar em Luanda e a uma engenheira angolana a trabalhar na área do projecto em Angola (Autora e 
Rafael Pereira, Luanda, 16/04/2012; 23/04/2012), muitos residentes têm de sair de casa por volta das 
quatro da manhã para evitar o trânsito matinal que ruma ao centro da cidade. Por este motivo, alguns 
moradores utilizam a casa apenas ao fim-de-semana.  

5 

http://lardopatriota.net/default.aspx
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As novas reservas fundiárias do Estado 

O Decreto-Lei n.º 87/08, de 26 de Setembro, refere-se às novas reservas fundiárias do Estado 

afectas ao Governo provincial de Luanda para promover habitação na capital no âmbito do 

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Estas reservas apresentam dimensões e 

geometrias diferenciadas9, dividem-se em áreas densamente povoadas (figura 55) e em áreas 

rurais ou periurbanas com ocupação de baixa densidade (figura 57), encontrando-se 

georreferenciadas sobre um mapa de Luanda (s/d) pouco rigoroso e/ou desactualizado 

preparado para a escala 1:100.000.  

Figura 55 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e 
mapas das reservas fundiárias densamente 
povoadas. 

LEGENDA: Kikuxi - Sapú - Benfica (1); Sambizanga 
- bairro Operário-Boavista (2); Cazenga-Antenas (3); 
Sambizanga-Antenas (4).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); 
Green and Co. (s/d) trabalhado pela Autora (2013). 
  

 

 

  

                                                             
9 Os elementos relativos à localização e caracterização das reservas fundiárias de Luanda encontram-se 
disponíveis no relatório de Avaliação Ambiental Estratégica produzido por Green and Co. Consultoria 
Ambiental (s/d) para o Ministério do Ambiente. 
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As primeiras reservas incluem a grande e heterogénea área de Kikuxi - Sapú - Benfica (com 

10.798,48 hectares) a sul de Luanda, e as áreas de Cazenga - Antenas (com 593,83 hectares) 

(figura 56), Sambizanga - Antenas (com 76,00 hectares) e Sambizanga - bairro Operário - 

Boavista (com 551,56 hectares), a norte da capital. A área total destas reservas fundiárias 

localizadas a norte (1.221,39 hectares) é inferior à área de intervenção do Gabinete Técnico de 

Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga para o mesmo território (estimada em cerca de 

5.400 hectares).  

Figura 56 – Edifícios para comercialização em 
Cazenga-Antenas junto ao eixo viário para 
Viana – Av. Deolinda Rodrigues. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  

 

As segundas reservas fundiárias afectas ao Governo provincial de Luanda incluem as áreas de 

Cacuaco (com 223,30 hectares), Bita (com 180,00 hectares), Sapú (com 150,00 hectares), Sapú 

I (com 404,20 hectares), Zango (175,00 hectares) e a imensa Luanda Norte (com 20.957,00 

hectares) (figura 57). No total, estas reservas ocupam 34.109.37 hectares (ou seja cerca de 341 

km2), aproximadamente a mesma área que Gameiro (Lisboa, Portugal, 23/09/2010) estimava 

para a área urbana e periurbana de Luanda (350 Km2) para o final da primeira década do novo 

milénio, significando a quase duplicação da área de ocupação territorial da capital. Para além 

das reservas mencionadas no Decreto-Lei n.º 87/08, de 26 de Setembro, o Governo angolano 

considerou também outras áreas a utilizar no âmbito do Programa Nacional de Urbanismo e 

Habitação (Green and Co. Consultoria Ambiental, s/d), de que são exemplo as áreas onde 

intervém o referido Gabinete Técnico de Luanda Norte (ver subcapítulo 4.3). 

  

3 
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Figura 57 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e mapas das reservas fundiárias em zonas rurais ou zonas 
periurbanas com ocupação de baixa densidade (continua). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Green and Co. (s/d) trabalhado pela Autora (2013). 
 

 
 
Figura 57 (continuação) – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e mapas das reservas fundiárias em zonas 
rurais ou zonas periurbanas com ocupação de baixa densidade. 

LEGENDA: Luanda Norte (1); Zango (2); Bita (3); Cacuaco (4); Sapú I (5); Sapu (6).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Green and Co. (s/d) trabalhado pela Autora (2013). 
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Novas centralidades em Luanda?  

As reservas fundiárias do Estado, em áreas rurais ou periurbanas pouco povoadas, estão 

direccionadas para a construção de novos conjuntos residenciais em altura. A opção por este 

modelo urbano tem a ver, entre outros factores relacionados com a forja de uma cidade 

idealizada, com a rentabilização dos custos em infra-estruturas urbanas. São exemplos 

expressivos, construídos ou em curso na periferia da capital angolana, a cidade do Kilamba 

(Município de Belas) e os conjunto habitacionais de Cacuaco (Município de Cacuaco), Zango 

(Município de Viana), Km 44 (Catete, Município de Icolo e Bengo) e/ou Kapari (Município do 

Dande, Província do Bengo), cinco cidades satélite, simultaneamente cinco desejadas novas 

centralidades (figura 58)10. 

"A construção das novas cidades (conhecidas como novas centralidades) são algo de imponente e 

silencioso. Imponente porque a sua dimensão é gigantesca […]. Silencioso porque as pessoas em 

geral ainda não tem conhecimento perfeito das novas cidades." (Júnior, 2012, p. 28) 

A mediática nova cidade do Kilamba (ver subcapítulo 5.2) materializa a bandeira do Governo 

para a resolução dos problemas habitacionais de Luanda no período temporal estipulado pelo 

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (2009-2012). Os demais empreendimentos não 

têm sido alvo de tanta divulgação, embora advenham das mesmas políticas urbanas e 

habitacionais de Angola no novo milénio e suas lógicas subjacentes de intervenção. 

Neste contexto, a propósito do conjunto habitacional de Cacuaco, Mangueira11 (2006a, p. 2) 

refere: 

 "[Como] o factor "TEMPO" (pela necessidade imediata de resultados e pelo início imediato das 

construções)12 […] levou a considerar esquemas de articulação, tanto a nível de ocupação dos 

terrenos como a nível de coordenação, de modo a permitir uma organização e operacionalidade 

centralizada, incluindo a procura e a aplicação de soluções práticas"; 

"[Ou como] a urgência na implementação e construção dos fogos, bem como outros ingredientes 

"politico-financeiros", levaram a que os empreendimentos imobiliários sob responsabilidade do 

                                                             
10 O Governo previa a construção faseada de cerca de doze novas centralidades, com dimensões 
diferenciadas, nas dezoito Províncias de Angola. Em 2012, a edificação destes conjuntos habitacionais já 
estava em curso nas Províncias de Luanda, Bengo, Cabinda e Lunda-Norte.  
11 Arquitecto e coordenador do Grupo Técnico Executivo do Gabinete de Reconstrução Nacional até 2006. 
12 Maiúsculas e sublinhado conforme destaque do autor. 
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Gabinete de Reconstrução Nacional fossem construídos "sem a existência prévia dos necessários, 

tradicionais e obrigatórios programas técnico-urbanísticos"". 

Por este motivo, as edificações promovidas pelo Gabinete de Reconstrução Nacional para o 

Ministério do Urbanismo e da Habitação, enquanto dono de obra, no âmbito do Programa 

Nacional de Urbanismo e da Habitação, não respeitam todas as normas legais em vigor em 

Angola, como por exemplo as estipuladas pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(2007), apresentando algumas deficiências de natureza técnica, nomeadamente ao nível da 

acessibilidade, segurança, ventilação e iluminação natural, etc… Aconteceu, por exemplo, nos 

novos edifícios em altura do Zango. Muitas destas situações foram identificadas e alertadas pelo 

Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional, com o suporte dos 

Serviços de Bombeiros do Ministério do Interior. No entanto, considerando a pressa do Governo 

angolano para apresentar resultados, as deficiências destes empreendimentos não foram 

totalmente corrigidas (Mangueira, 2005, 2006a, 2006b; Laborinho, 2006).  

Os apartamentos do Kilamba, do Cacuaco e do Zango, localizados até um raio de 30 Km do 

centro de Luanda, apresentam preços de venda e arrendamento mais elevados (figuras 58/59). 

As novas habitações edificadas em Catete e em Kapari, com áreas menores e também mais 

afastadas do centro da capital, consequentemente dos benefícios da urbanização (como as 

oportunidades de emprego, o acesso aos serviços, etc…), estão a ser comercializados e/ou 

alugados por valores mais baixos (tabela 9) 13. 

  

Figura 58 – Ortofotomapas de Luanda (S/ escala). 

LEGENDA: Distância das ditas novas centralidades ao centro de Luanda: Kilamba (1), Cacuaco (2) e Zango 
(3) à esquerda; Km 44 (4) e Kapari (5) à direita.  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

                                                             
13 Os valores apresentados na tabela 9 referem a Janeiro de 2013, data em que as habitações do Zango, 
Cacuaco, Kapari e Km 44 foram colocadas à venda. As residências da cidade do Kilamba começaram a ser 
comercializadas em 2011 por valores mais elevados. Todavia, o insucesso da operação deu origem a um 
acerto de valores mais orientado para as reais dinâmicas de mercado (ver subcapítulo 5.2). 
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Figura 59 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e conjunto habitacional do Zango com habitação 
autoproduzida em primeiro plano. 

LEGENDA: Alegadas novas centralidades de Luanda: Kilamba (1), Cacuaco (2) e Zango (3). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografia da Autora (2012). 
 

Tabela 9: Valores de venda dos apartamentos nas novas centralidades de Luanda (USD).  

 Valor Venda  Pagamentos Mensais (1) Arrendamento Mensal  

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

   15 Anos 20 Anos 15 Anos 20 Anos   

(a) ZANGO  80.000 90.000 630  530 710  600 400 450 

(b KILAMBA   70.000 180.000 550  460 1430  1190 350 900 

(c)  CACUACO 60.000 150.000 480  400 1190  900 300 750 

(d) KAPARI  30.000 - 240  200 - - 200  - 

(e) KM 44  15.000 35.000 120  100 280  230 125 200 

(1) Renda resolúvel sem entrada inicial. O pagamento da prestação é anual. 
(a) T3 e T4 (120 e 150 m2); (b) T3 a T5 (110 a 150 m2); (c) T4 e T5 (120 e 150 m2); (d) T3 (cerca de 82 a 85 m2); (e) 
T3 (cerca de 91 a 95 m2). 

Fonte: SONIP14 (2013, p. 1-9).  

Para além destes empreendimentos imobiliários habitacionais, o Governo angolano tem 

promovido na periferia de Luanda a construção: (1) de grandes infra-estruturas viárias, como a 

Via Expresso a circundar a cidade; (2) de redes de abastecimento de água, saneamento, 

electricidade, etc…; e (3) de grandes equipamentos colectivos ou comerciais, como o Novo 

                                                             
14 As localmente designadas novas centralidades foram colocadas á venda pela Sonangol Imobiliária 
(SONIP) em Fevereiro de 2013. A informação foi divulgada em diversos meios de comunicação social, como 
por exemplo Vida Imobiliária (5 Fev. 2013).  
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Aeroporto Internacional15 localizado em Icolo-Bengo, e o Estádio Multiusos 11 de Novembro16 e 

o novo hipermercado Kero, ambos próximos da nova cidade do Kilamba (figura 60). 

Figura 60 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) e Estádio 11 de Novembro visto da Via Expresso.  

LEGENDA: Cidade do Kilamba (1); hipermercado Kero (2); estádio Multiusos (3); novo aeroporto 
internacional de Luanda (4).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013); Fotografia da Autora (2012). 

 

 
Figura 61 – Proposta de construção de uma nova cidade a 
sul de Luanda. 

LEGENDA: Novo aeroporto internacional de Luanda (4). 

Fonte: Ministério do Urbanismo e Ambiente de Angola e 
Dar-Al-Handasah (2008, p. 23). 

Estas operações fazem parte da 

estratégia do actual Governo para a 

expansão urbana mercantilizável de 

Luanda a longo prazo, como prevista 

nos já referidos Planos Integrados de 

Expansão Urbana e Infra-estruturas de 

Luanda e Bengo (2011) (ver subcapítulo 

3.2), e antecipam grandes operações 

de ocupação e transformação do 

espaço. Sem Plano Director Geral 

Metropolitano, Luanda é palco de 

diversas propostas de crescimento 

urbano controlado, incluindo a solução 

de novo desenvolvimento concentrado 

apresentada pelos Institutos Shanghai 

Tongji & Shenzhen (figura 61).  

                                                             
15 O projecto está a ser construído pela China International Fund Limited (CIF). O aeroporto deverá estar em 
pleno funcionamento até 2016. 
16 O estádio foi erguido para o Campeonato Africano das Nações de 2010. 
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De acordo com este plano, tal como exposto ao Governo em 2006, a alternativa considera a 

criação de uma nova cidade independente a sul, contida por uma segunda circular, para albergar 

mais de 7 milhões de habitantes.  

Os Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011) 

apresentam ainda mais duas alternativas de expansão urbana: o crescimento periférico 

concêntrico e o crescimento exterior e optimização da ocupação do solo. Em termos gerais, a 

primeira opção limita o crescimento físico da cidade ao corredor definido pela Via Expresso e 

investe na criação de novas cidades satélite a norte (Caxito - Barra do Dande), nascente (cidade 

do novo aeroporto – Catete) e sul (nova cidade costeira). A segunda alternativa prevê o 

crescimento de Luanda até ao limite imposto por uma segunda estrada circular para construção 

habitacional de alta densidade. O referido documento legal (idem, p. 1782) termina o tema 

alegando que nenhuma destas três hipóteses representa a solução óptima a adoptar, 

recomendando a "combinação dos atributos positivos identificados dentro de cada um das 

alternativas". 
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4.5 REASSENTAMENTO E REALOJAMENTO1  

 
 
 
 

 

Figura 62 – Estratégias de sobrevivência no Zango-Calumbo (I). 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 
 
 
 
 
 
 

"há dias, na minha vida verdadeira, fui à PraiaDoBispo ficar quieto a olhar a casa que já não é da 
AvóAgnette. […] vi o mar, o mar está lá com as mesmas cores e a mesma dimensão. […] o Mausoléu está 
lá, não "desplodiu", nem as casas da PraiaDoBispo. mas cresci a ouvir a AvóAgnette com esse medo. esse 
e outros." (Ondjaki, 2009, 1ª ed. 2008, p. 193) 

                                                             
1 Para além da observação directa in situ, foram realizadas algumas entrevistas que contribuíram para o 
desenvolvimento deste subcapítulo, identificadas ao longo da narrativa, e foram consultadas notícias 
divulgadas pelos meios de comunicação social, por exemplo Angonet (3 Ago. 2005), Oliveira (15 Mai. 
2009a) e Bambi (10 Dez. 2010). 
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"Mover todos é uma posição forte e dura. Essa posição pode implicar resistência mas ainda 

existe […] a ferida da guerra"2 

As operações de renovação urbana em áreas pericentrais, assim como as de expansão urbana 

mercantilizável em áreas mais ou menos povoadas, estão associadas ao desalojamento e 

reassentamento ou realojamento coercivo, massivo e periférico das comunidades residentes nestas 

áreas periurbanas. Estes processos ocorrem essencialmente devido: (1) à ocorrência de 

calamidades naturais, como as calemas ou as cheias na Ilha de Luanda ou no bairro da Coreia; 

(2) ao risco de ruína dos edifícios do centro urbanizado, como no mencionado prédio Cuca (ver 

subcapítulo 4.3 sobre renovação urbana); (3) à valorização fundiária de áreas pericentrais com 

localização estratégica, como por exemplo a Chicala e o Kilombo, ambos junto à ilha de Luanda; 

e (4) à construção de infra-estruturas urbanas com definição de nova malha urbana.  

Em 2007 surgiu o Programa de Habitação Social de Luanda (PHS), vocacionado para o 

reassentamento das vítimas de catástrofes. No início do milénio (2001) já tinha sido criado o 

Programa de Realojamento das Populações (PRP), actualmente mais direccionado para a 

promoção de acções de renovação urbana na capital. Embora a gestão do Programa de 

Realojamento inicialmente tenha dependido do Gabinete de Obras Especiais, agora ambos os 

Programas respondem ao Governo da Província de Luanda3. 

Na capital angolana, "o Governo está a empurrar as pessoas para o Zango e [para o] Panguila" 

(entrevista a um representante de uma organização não-governamental que actua na área social 

e do território na capital angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 26/04/2012). Os 

procedimentos adoptados são quase sempre autoritários restringindo-se, neste contexto, à 

atribuição de lotes para instalação precária no Zango (figura 63) ou à entrega de moradia de 

piso único para realojamento nos conjuntos habitacionais do Zango, Sapú ou Panguila (sobre o 

último exemplo ver subcapítulo 6.2) (figura 64). O realojamento dos residentes do edifício Cuca 

em edifícios em altura na pretensa nova centralidade do Zango (ver subcapítulos 4.3 e 4.4) 

configura-se como uma excepção.  

 

                                                             
2 Extracto da entrevista a um arquitecto e docente universitário italiano (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
26/04/2012). 
3 A informação relativa ao Programa de Realojamento das Populações e ao Programa de Habitação Social 
de Luanda foi obtida através da entrevista de Vanessa de Pacheco Melo e da Autora (correio eletrónico, 
8/03/2012) a um representante do Programa de Habitação Social e Requalificação das Áreas de 
Realojamento. 
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Figura 63 (a) – Ortofotomapa de 
Luanda (S/ escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela 
Autora (2013).  

 

Figura 63 (b) – Reassentamento no Zango. 

LEGENDA (continuação): Habitação mista em chapa de zinco e cobertura em lona das tendas (1-2); 
habitação em chapas de zinco (3-8); habitação em adobe e cobertura em zinco (4); sede do Comité de Base 
da Organização da Mulher Angolana (OMA) do bairro Zango em blocos de cimento pintado. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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Figura 64 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 

Figura 64 (b) – Uniformidade dos realojamentos. 

LEGENDA: Sapú (1); Zango (2); Panguila (3-4). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Segundo o Governo, as operações de reassentamento destinam-se a residentes em áreas não 

regularizáveis, enquanto as operações de realojamento direcionam-se para os moradores de 

espaços onde a regularização é possível. Contudo, os critérios utilizados para viabilizar a 

regularização, quase sempre sinónimo de tábula rasa, e/ou para reassentar ou realojar as 

populações são pouco transparentes. Algumas regiões afectadas pelas intempéries localizam-se 

em zonas periurbanas com grande valor fundiário. Por outro lado, nem todos os moradores do 

edifício Cuca foram realojados nos edifícios em altura do Zango. Aos habitantes das ditas casas 

de serviço, inicialmente projectadas como arrecadações, foram atribuídas moradias de piso único 

para crescimento extensivo no Zango: "sou contra aqueles que dizem que aqui vivíamos mal e o 
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governo nos fez um grande favor em dar-nos uma casa no Zango III" (Anónimo apud Bambi, 10 

Dez. 2010)4. 

Actualmente, as populações reassentadas no conjunto habitacional do Zango habitam no que 

sobra das tendas concedidas pelo Governo (figura 63/ 1 - 2) ou em abrigos precários 

autoproduzidos em chapa de zinco (figura 63/1 - 8). As demais construções em adobe ou em 

blocos de cimento constituem uma distinção qualitativa de recursos (figura 63/ 4 - 5). De uma 

maneira geral, os deslocados não têm acesso a infra-estruturas (abastecimento de água, de 

electricidade, saneamento, etc…) ou a serviços básicos (como a saúde, a educação, etc…). 

Considerando a grande distância à velha cidade do asfalto – o empreendimento do Zango 

localiza-se a cerca de 45 Km da Av. Marginal5 –, e a carência de transportes mais acessíveis, os 

grupos realojados também não conseguem beneficiar das oportunidades de emprego existentes 

no centro de Luanda. 

"O Zango é um campo de concentração"6 

Os conjuntos habitacionais de realojamento são muito diferentes das ditas novas centralidades 

urbanizadas. Ao contrário dos conjuntos habitacionais em altura, os projectos sociais7 de 

crescimento extensivo do Zango (fase I a V)8, de Sapú e do Panguila (sector 1 a 10) não 

apresentam condições mínimas de habitabilidade: as soluções construtivas adoptadas são 

económicas e frágeis, sendo as paredes de esferovite revestido a malha electro soldada com 

acabamento em cimento ou reboco (figura 65); as infra-estruturas urbanas são na generalidade 

precárias. Para além destas questões, o registo de propriedade não se encontra legalmente 

salvaguardado (ver subcapítulo 3.3). 

                                                             
4 Extracto do artigo "Do prédio Cuca ao Zango III" disponível em 
http://www.opais.net/pt/dossier/?det=18192&id=2036 [Consult. 12 Jul. 2013]. 
5 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curto, a efectuar por estrada até à baía de Luanda. O tempo estimado para o circuito automóvel, sem trânsito 
significativo, é de aproximadamente uma hora podendo, contudo, demorar cerca de três horas ou mais. 
6 Extracto da entrevista a um arquitecto e docente universitário italiano a exercer a prática profissional em 
Luanda (Autora e Rafael Pereira 26/04/2012). 
7 Expressão local que se refere aos conjuntos habitacionais de realojamento de Luanda.  
8 Sobre o projecto habitacional do Zango ver tese de doutoramento de Sylvia Croese (2013).  

http://www.opais.net/pt/dossier/?det=18192&id=2036
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Figura 65 – Método construtivo do conjunto 
habitacional de realojamento do Zango. 

Fonte: Fotografia de Vanessa Melo (2011)9.   

No conjunto habitacional do Zango10 a rede geral de abastecimento de água, electricidade e 

saneamento não foi plenamente contemplada, tendo muitas casas sido entregues às famílias 

realojadas apenas com um ponto de água e outro de luz na sua entrada (entrevista a ex-

representante de uma empresa de fiscalização com intervenção no Zango, pela Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 23/04/2012). Os grupos sociais de menores recursos expulsos pelo Governo 

das áreas periurbanas também sofrem com a dificuldade de acesso ao trabalho, aos equipamentos 

sociais, aos serviços, ao comércio e lazer. Neste contexto, esta população mais carenciada 

procura novas formas de sobrevivência. Por exemplo, poupam no candongueiro reduzindo as 

deslocações ao centro da cidade recorrendo, como opção, ao comércio informal local (figura 

66/1). Na continuação da estrada do Zango, o mercado do Calumbo, onde se comercializam 

bens alimentares, assim como a margem do Rio Kwanza, onde a população se banha, lava roupa 

e recolhe água para as lides domésticas (figura 66/2), são um apoio longínquo11, todavia 

configuram uma alternativa importante à sua experiência urbana da quotidianidade. 

Como antes mencionado as políticas urbanas e habitacionais do Governo angolano não têm 

subjacente um diagnóstico sócio-territorial da capital padecendo as operações de realojamento 

dessa mesma falha. Como anteriormente mencionado (ver subcapítulo 3.2) o relatório de análise 

estatística efectuado pela empresa consultora SINFIC para a consultora Dar Al-Handasah no 

                                                             
9 A fotografia foi tirada no âmbito do trabalho de campo realizado para a tese de doutoramento de Vanessa 
Melo em curso sobre a expansão de grandes cidades da África Austral, tendo como caso de estudo a cidade 
de Maputo (Moçambique) e como casos de controlo as cidades de Luanda (Angola) e Joanesburgo (África 
do Sul). 
10 As habitações para realojamento no conjunto habitacional do Zango foram encomendadas pelo Governo 
angolano e construídas pela construtora brasileira Odebrecht. A consultora Dar Al-Handasah fiscalizou as 
obras.  
11 O Calumbo localiza-se entre 7 a 17 Km do reassentamento e/ou realojamento do Zango, consoante as 
fases do projecto. A distância foi identificada pela Autora através de Google Maps e refere-se ao percurso a 
efectuar pela estrada Zango-Calumbo. 
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âmbito do processo de realojamento do Zango e do Panguila ficou condicionado pela falta de 

informação disponível para análise.  

Figura 66 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 

Figura 66 (b) – Estratégias de sobrevivência no Zango-Calumbo (II). 

LEGENDA: Comércio informal na estrada do Zango-Calumbo (1); mercado do Calumbo e margem do rio 
Kwanza no término da estrada do Zango-Calumbo (2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

"Prefiro mil vezes o musseque ao Zango!" 12 

O Estado enfrenta inúmeras dificuldades na implementação destes processos. Como refere um 

representante do Governo angolano "em Luanda o realojamento é um problema!" (entrevista da 

Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012): (1) são muitos os indivíduos que se recusam a 

abandonar o musseque; (2) outros interiorizam o desejo pela nova habitação, porém ao verificar 

                                                             
12 Extracto da entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente universitária angolana (Autora e Rafael 
Pereira, Luanda, 26/04/2012). 
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as consequências da periferização arrendam as casas no Zango, Sapú ou Panguila e procuram 

regressar às áreas urbanas mais centrais. 

Neste contexto, a visão dominante do grupo no poder, mais classista, tende a condenar a 

atribuição de casas para realojamento destas populações alegando que o Governo angolano é 

paternalista e que a ocupação de terras do Estado é ilegal. Na mesma linha, afirmam que as 

habitações demolidas em áreas periurbanas autoproduzidas não possuem valor de mercado pelo 

que as indeminizações atribuídas pelo Estado são demasiado elevadas. Os relatos geralmente 

incluem situações de alegado oportunismo da população. 

"As casas onde habitavam [eram precárias e] tinham apenas umas bicuatas13 […] mas a Senhora 

vestiu o seu melhor pano para falar com propriedade porque queria negociar: "a minha casa era 

de bloco de cimento, o meu filho construi-a para mim, ampliou e me deu condições. Eu tenho mais 

direito que o meu vizinho que tinha apenas uma casa de lata". E [assim] recebeu duas casas!" 

(entrevista a uma ex-representante de consultora do Governo angolano para a intervenção no 

território na capital, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012) 

 

 

 

 
 

                                                             
13 A palavra tem origem no dialecto local quimbundo e refere-se a móveis e/ou objectos domésticos. 
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4.6 QUALIFICAÇÃO URBANA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Mulher transportando água no musseque. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

"Ora, o que fazemos nós os crioulos híbridos de duas civilizações? Impomos apenas a componente da 
industrialização e do desenvolvimento exógeno, quer sejamos socialistas quer capitalistas […] [Os mais-
velhos] sabem isso, e dizem-nos, mas como são analfabetos, o nosso preconceito emudece-os ao nosso 
entendimento. Nós temos o conhecimento sagrado do marxismo-leninismo ou do ultraliberalismo do FMI, 
estudamos nas melhores universidades, como nos vamos rebaixar, perder tempo, a tentar perceber o que nos 
ensinam? E se as coisas correm mal, como têm de correr, arranjamos desculpas em factores de fora, nunca 
vemos a nossa própria cegueira." (Pepetela, 1992, p. 255) 
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"Gostava de fazer um projecto de fontanárias"1 

As operações de renovação e de expansão urbana mercantilizável, assim como as de 

reassentamento e/ou de realojamento, fazem parte da estratégia do Governo angolano de 

"ignorar […] [ou] o acabar com os musseques", conforme clarificado no anteriormente 

mencionado documento legal referente aos Planos de Expansão Urbana de Luanda e Bengo 

(2011, p.1789). Neste contexto, o Governo angolano não reconhece legitimidade à cidade 

periurbana e desconsidera o investimento dos moradores na autoprodução do espaço 

habitacional, apenas sublinhando as suas fragilidades.  

A não-aceitação destes musseques por parte do Governo restringe a adopção de práticas 

inovadoras mais emancipatórias e inclusivas com envolvimento dos grupos sociais de menores 

recursos em operações de qualificação periurbana e pericentral (ver subcapítulo 7.3). Encontram-

se incluídas, neste âmbito, a participação em diversas intervenções imateriais ligadas a meios 

alternativos de sobrevivência, como por exemplo os direitos humanos, o microcrédito, etc…, e 

serviços, como a educação, a saúde, etc…, ou também ligadas à área da construção, como a 

reabilitação e a promoção de infra-estruturas. 

As agências bi e multilaterais, assim como a sociedade civil organizada, têm-se substituído ao 

Governo angolano e pontualmente conduzido algumas operações deste tipo. Contudo, 

considerando a reduzida capacidade financeira, muito inferior à do Estado per si ou em 

articulação com o sector privado, as práticas adoptadas são pontuais e maioritariamente de 

caracter paliativo (Raposo e Ribeiro, 2007). 

Neste contexto, as organizações não-governamentais internacionais que actuam em Angola 

continuam a apresentar maior capacidade de intervenção do que as demais organizações 

nacionais. Destaca-se pelo desempenho em áreas periurbanas de Luanda a organização 

internacional Development Workshop que defende a qualificação urbana dos musseques como 

exemplo – nacional e internacional – de boas práticas. 

"What we have been advocating for is a programme of upgrading in situ where people are living 

now, something which is considered to be international best practice. […] I don't think many places 

                                                             
1 Extracto da entrevista a um representante dos moradores no conjunto habitacional de realojamento do 
Panguila, simultaneamente ex-residente da Chicala 2 (Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 
7/05/2012). 
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in the world can afford actually to displace and re-house whole populations of cities." (Cain2 apud 

Redvers, 2012)3  

Após a promoção do Programa de Luta Contra a Pobreza (LUPP)4, o Programa Monitoria 

Participativa da Pobreza Urbana (2012), direcionado para a construção de determinados 

projectos urbanos para e com a comunidade, responsabilizando-a, é um dos exemplos mais 

recentes.  

"[O nosso lema] não é ajudar dando, é sim ensinar fazendo! […] A Development Workshop faz 

projectos para a comunidade de acordo com as ideias da comunidade e não [com] as suas. Nós 

[também] aprendemos com a comunidade. […] Os chafarizes de gestão comunitária [, por 

exemplo,] têm sido financiados por um patrocinador. A Development Workshop constrói [e depois] 

ensina o novo grupo a criar soluções para a resolução de avarias, etc…" (entrevista a um 

colaborador desta organização não-governamental, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 

7/05/2012). 

Apesar do Governo angolano considerar as ocupações periurbanas como ilegais e como 

susceptíveis de demolição, impossibilitando a sua regularização fundiária, alguns políticos e 

técnicos provinciais ou municipais defendem a qualificação dos musseques5, porém dispõem de 

pouca margem de manobra. Gameiro (2005, p. 145), por exemplo, em artigo publicado na 

revista portuguesa "Cadernos FAUTL", sobre algumas cidades africanas, assegura que nos 

quarteirões considerados como estando em equilíbrio urbano6 "não se fazem demolições". Por 

outro lado, nos quarteirões seleccionados como representativos de desequilíbrio urbano apenas 

cerca de 21% das habitações existentes seriam demolidas. 

Através da promoção de eventos internacionais, como a Trienal de Arquitectura de Lisboa 

(Portugal, 2010), a Bienal de Arte de Veneza (Itália, 2012) e/ou a exposição Luanda de Baixo 

P’ra Cima no Porto (Portugal, 2013), alguns actores nacionais e internacionais também têm 

                                                             
2 Allan Cain é arquitecto e director da organização não-governamental Development Workshop Angola, 
sedeada em Luanda. 
3 Extracto do artigo "Angola's chinese-built ghost town" disponível em http://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-18646243 [Consult. 4 Dez. 2013]. 
4 O Programa de Luta Contra a Pobreza foi desenvolvido em parceria com as organizações humanitárias 
internacionais CARE International, Save the Children (UK) e One World Action. Mais informações em 
http://dw.angonet.org/luppangola.org/aboutLupp.html [Consult. 13 Nov. 2013]. 
5 Para além da informação recolhida em entrevistas efectuadas pela Autora e Rafael Pereira durante o 
trabalho de campo em Angola (2012), a Development Workshop (2005) refere este facto. 
6 O sublinhado corresponde às expressões utilizadas pelo autor. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-
http://dw.angonet.org/luppangola.org/aboutLupp.html
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procurado estimular a reflexão em torno da multiplicidade sócio-espacial da capital angolana e 

sobre a boa forma de fazer aquela cidade. O primeiro evento7 contou com a apresentação do 

projecto de Requalificação Urbana do bairro Anangola (Luanda), com autoria da arquitecta 

angolana Maria João Teles Grilo (figura 68). No segundo evento, em representação oficial de 

Angola, Paula Nascimento (arquitecta angolana) e Stefano Rabolli Pansera (arquitecto italiano) 

mostraram o projecto designado por Beyond Entropy, visando produzir uma outra nova condição 

urbana na capital angolana "[…] by avoiding any radical destruction of the urban fabric"8. A 

terceira iniciativa, que incluía uma exposição de Paulo Moreira (arquitecto português) sobre 

Luanda, também teve como enfoque o potencial urbano dos seus musseques9. 

Observando o desfasamento entre as comunicações apresentadas no exterior e as práticas 

dominantes em Angola, pode-se depreender uma instrumentalização deste tipo de discurso pelo 

Governo angolano, tal como aconteceu com Portugal nas décadas de 1950/1960. Desta forma, 

o Estado beneficia da exposição pública de projectos que transmitem, junto da comunidade 

internacional, a imagem de uma Luanda mais integradora, todavia com condutas contrárias às 

adoptadas segundo as políticas em curso. 

Figura 68 – Projecto de requalificação urbana 
do bairro Anangola: acupunctura urbana. 

Fonte: Grilo (2010, p. 283)  

 

                                                             
7 A Trienal de Arquitectura de Lisboa (2010) contou também com o mediático concurso internacional "A 
house in Luanda" onde se premiou, como melhor proposta de habitação evolutiva de baixo custo para a 
capital angolana, um projecto arquitectónico desenvolvido por cinco jovens arquitectos portugueses. O 
concurso não obrigou ao reconhecimento sócio-espacial do local de intervenção.  
8 Mais informação disponível em http://www.beyondentropy.com/ [Consult. 13 Nov. 2013]. 
9 O projecto contou com o apoio do mencionado consórcio privado Iperforma e Soapro (ver subcapítulo 
3.2). 

http://www.beyondentropy.com/
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4.7 UMA CIDADE EM PROFUNDA TRANSFORMAÇÃO 

 "É TUDO À TOA!"1 

 

 

 

 

Figura 69 – O musseque e a verticalização do centro da cidade. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

 

"Adianto desde já que a dinâmica de Luanda é melhor percebida no seu quotidiano, observando o seu dia-
a-dia […]. Do ponto de vista da gestão é uma cidade que se renova e se programa enquanto se faz formal 
e informalmente a ocupação do seu território. No final do ano passado, Novembro, aprovou-se a nova 
divisão político-administrativa de Luanda e trouxe consigo novas oportunidades e constrangimentos. Luanda 
cresceu na sua extensão e com isso cresce também a oportunidade de expansão do seu crescimento 
desordenado, a venda ilegal de terrenos mas também a oportunidade de, nestes novos espaços virgens, 
criarem-se aquilo a que chamamos "novas centralidades", na esperança de resolver o deficit habitacional da 
baixa e média baixa renda. […] O que de facto irá acontecer, melhor percebe aquele que observa Luanda 
no seu dia-a-dia. Pelas reclamações das pessoas, pelas rotas dos transportes informais, pelo poder de compra 
e pelo sentido de responsabilidade social de cada cidadão. Também se observa pela dinâmica política dos 
vários actores em promover a desgovernação ou de contê-la, o que não deixa de ser responsabilidade social 
individual de cada um." (entrevista a uma representante do Programa de Habitação Social e Requalificação 
das Áreas de Realojamento, pela Autora, correio electrónico, 8/03/2012) 

                                                             
1 Expressão local. 
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O actual investimento público e privado na transformação urbana de Luanda destina-se, em 

primeiro lugar, aos grupos sociais de maiores recursos, essencialmente classes média e média-

alta, com aposta na verticalização do centro histórico urbanizado, no redesenho das áreas 

periurbanas (incluindo as pericentrais) e na densificação de áreas rurais e periféricas de baixa 

densidade. Exposta aos fluxos internacionais do capital, a capital angolana acolhe actualmente 

grandes obras de infra-estruturas viárias e urbanas (de abastecimento de água, electricidade, 

saneamento, etc…), equipamentos diversos (para implementar os serviços básicos, o comércio ou 

o lazer) e numerosos conjuntos residenciais, alguns em regime de condomínio fechado, uns de 

piso único, outros em altura. A metamorfose urbana e habitacional assenta na tábula rasa do 

património colonial com baixo valor de mercado e na demolição parcial ou integral dos 

musseques, situados em locais estratégicos para o crescimento da cidade urbanizada, 

independentemente dos muitos atributos que os diferenciam. Também implica a transferência 

aleatória da população mais carenciada para áreas remotas da capital, em contexto de grande 

precariedade habitacional. Ao mesmo tempo, novos tecidos autoproduzidos expandem-se, 

sobretudo na periferia, periferizando-se. Neste contexto, a segregação e polarização acentuam-

se. No entanto, a cidade de Luanda tem aspirações metropolitanas e a propaganda urbana e 

habitacional do Governo tem surtido efeitos à escala internacional: "a edificação de um milhão 

de casas […] mereceu o aplauso da ONU Habitat" (Gameiro apud Pereira, 23 Jul. 2012).  

"Ensinaram-me que o Homem é a chave da arquitectura, agora é o dinheiro e os negócios"2 

A destruição e substituição do património histórico angolano de origem portuguesa, como os 

sobradinhos e os edifícios de arquitectura moderna tropical, actualmente com fraco valor 

comercial, por novos edifícios em altura que pontuam o mutante skyline da capital, afirmam o 

poder económico do sector privado e a adesão do Governo angolano ao modelo urbano 

adoptado assim como a esta forma de produção da cidade. O ressentimento contra o antigo 

domínio português actualmente tende a ser aproveitado para justificar estes actos: "estamos a 

tentar apagar a História e [esta) não se apaga. Os angolanos têm que assumir a colonização 

portuguesa" (entrevista a uma arquitecta e docente universitária angolana, pela Autora, Rafael 

Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012). No entanto, a resistência de uma elite cultural 

                                                             
2 Extracto da entrevista a uma arquitecta, investigadora e docente universitária angolana (Autora, Rafael 
Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 26/04/2012). 
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mais informada e atenta a estes processos de demolição tem alertado alguma opinião pública 

para os prejuízos destas políticas e práticas. 

Os elevados custos da renovação urbana em curso no centro de Luanda contrastam com a falta 

de investimento do Estado na qualificação dos musseques. Afastados dos benefícios da 

urbanização, os residentes destas áreas periurbanas mergulham na velha cidade do asfalto em 

busca de oportunidades, transformando a sua experiência quotidiana consoante as relações 

sociais e comerciais que estabelecem. 

"50.000 USD é suficiente para fazer uma casa. Não precisamos do Estado para isso"3 

A expansão de Luanda para sul deu origem a áreas habitacionais autoconstruídas, vulgarmente 

em blocos de cimento de um ou dois pisos, onde o Governo fraccionou e infra-estruturou os 

terrenos. O bairro do Quifica, localizado perto da Via Expresso, configura um desses exemplos. 

Por outro lado, em Benfica, um bairro contíguo ao anterior referido, autoproduzido na antiga 

cintura verde da cidade, os lotes foram repartidos pela população seguindo a mesma lógica de 

ocupação do solo. Esta área autoproduzida não se encontra plenamente infra-estruturada, no 

entanto muitas moradias têm acesso a electricidade. Os lotes são rectangulares, as habitações 

possuem entre um a dois pisos e implantam-se quase sempre ao centro da parcela, enquanto o 

poço roto e o reservatório de água ocupam o limite tardoz dessa fracção. Algumas árvores de 

fruto polvilham e marcam a entrada. À semelhança do que ocorre no bairro Quifica, em Benfica 

os residentes não possuem nenhum título legal de propriedade. Os bairros localizam-se a cerca 

de 20 Km do centro urbano da capital4, ligeiramente a sul dos novos empreendimentos 

habitacionais promovidos pelo Estado ou em parceria com o sector privado, como os indicados 

projectos Talatona, Nova Vida e Lar do Patriota (ver subcapítulo 4.4 sobre expansão urbana 

mercantilizável) (figura 70). As dificuldades de acesso à cidade urbanizada são semelhantes em 

todos os bairros.  

                                                             
3 Extracto da entrevista a um estudante universitário e trabalhador do sector privado (Autora e Rafael Pereira, 
Luanda, 18/04/2012). 
4 A distância foi identificado pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curta, a efectuar por estrada até à Marginal de Luanda.  
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Figura 70 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

LEGENDA: Autoconstrução e autoprodução 
em Quifica (1) e Benfica (2); empreendimentos 
imobiliários em Talatona (3), Nova Vida (4) e 
Lar do Patriota (5). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Significativamente mais perto da antiga cidade do asfalto (figura 71), a cerca de 7 Km da Av. 

Marginal5, o bairro Rocha Pinto, também este autoproduzido, foi legalmente reconhecido no 

quadro da reestruturação político-administrativa de Luanda na charneira do milénio (Decreto-Lei 

17/99, de 29 de Outubro). Actualmente, neste bairro um terreno de 400 m2 (20 x 20 m) custa 

cerca de 10.000 USD. A tipologia de ocupação destes lotes aproxima-se da descrita para os 

bairros Quifica e/ou Benfica. Dependendo da área e da qualidade dos acabamentos, a 

construção de uma moradia de tipologia T3 pode custar entre 50.000 a 70.000 USD. Para 

abastecer o reservatório de água (12.000l) os custos rondam os 12.000 Kwanzas, ou seja, 

aproximadamente 120 USD (entrevista a um residente no referido bairro, pela Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 18/04/2012)6. O valor contrasta com o praticado em áreas periurbanas mais 

longínquas onde, dependendo da escassez e da necessidade, o abastecimento de água pode 

custar até 3 vezes mais (ver subcapítulo 6.2).  

Figura 71 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala) 
com localização do bairro Rocha Pinto (1). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Bairros como o Quifica, o Benfica e o Rocha Pinto são áreas urbanas e habitacionais híbridas 

onde residem algumas comunidades de médio rendimento7 e podem: (1) ser promovidos ou 

                                                             
5 A distância foi identificado pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curta a efectuar pela Estrada da Samba.  
6 A informação sobre o bairro Rocha Pinto pode ser aprofundada em Lopes (2000) e em Raposo e Salvador 
(2007). 
7 Por vezes existem sinais exteriores de mais riqueza, como Jeeps, à porta das habitações. 
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reconhecidos pelo Estado; (2) estar ou não (parcialmente) infra-estruturados; e (3) localizar-se perto 

do centro urbanizado ou em áreas de expansão mussequizadas. Estes bairros fazem a transição 

e intermediação entre a velha cidade do asfalto, actualmente muito saturada, a mais recente 

produção oficial do Estado e/ou do privado com o seu incentivo, e também a ocupação 

periurbana mais precária praticada pelas populações de mais baixos recursos.  

Nos bairros autoconstruídos de Quifica e autoproduzidos de Benfica ou Rocha Pinto os custos de 

aquisição de terreno e de construção das suas habitações são bastante inferiores aos praticados 

nos novos empreendimentos imobiliários fruto da recente expansão urbana mercantilizável da 

capital angolana, como por exemplo em Luanda Sul onde o valor médio de venda por m2 ronda 

os 5.000 USD (ver subcapítulo 3.2), sendo os primeiros também mais competitivos quando 

comparados com as remotas novas cidades do Zango, do Kilamba e de Cacuaco, onde o preço 

mínimo de aquisição dos apartamentos se situa entre os 60.000 USD e os 80.000 USD. Apenas 

em Kapari e no Km 44, localizados em regiões ainda mais distantes do centro de Luanda, os 

preços praticados são inferiores (ver subcapítulo 4.4), aclarando a estratégia do Governo para o 

afastamento dos pobres periurbanos. 

Relativamente aos musseques, mesmo nos casos onde os grupos sociais de maiores recursos 

financiaram o afastamento dos pobres urbanos para a periferia urbana como em Talatona, 

prevalece a coabitação entre estratos sociais distintos (baixa e média renda), diversas formas de 

produzir cidade (oficial e autoproduzida) e tipologias habitacionais diferentes (mais ou menos 

precárias). Em Luanda, a luta pela conquista do território, entre os mais ricos e os mais pobres, 

pode ser observada em inúmeras situações. A expansão e a demolição parcial do musseque 

Iraque-Bagdad espelham este complexo fenómeno (ver subcapítulo 7.2). 

A ilha do Mussulo é um dos muitos exemplos que retrata a simultânea ocupação dita informal, 

considerada agora como ilegal, do território por grupos sociais diferenciados (figura 72). Sem 

nenhum plano para a ocupação do território e sem qualquer forma de abastecimento de água, 

esgotos ou electricidade da rede pública, a diversidade habitacional desta área balnear 

localizada a sul de Luanda espelha o convívio entre diversos tipos de irregularidades, de acordo 

com o léxico governamental. 

 

 

  



PARTE 1 - CAPÍTULO 4  
CIDADE E HABITAÇÃO (2002-2012). QUE PARADIGMAS EM LUANDA? 

 

 

 

220 

Figura 72 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 

Figura 72 (b) – Diversidade habitacional da Ilha do Mussulo (continua). 

LEGENDA (continua): Moradia para grupos sociais de menores recursos (1-4); moradia para grupos sociais 
de médios recursos (5-6); latrina ao ar livre (7); lixo a céu aberto (8). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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"[O Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga tem como objectivo] 

a mútua satisfação da comunidade e promotores públicos e privados"8 

As operações de renovação urbana previstas para a área de expansão a norte de Luanda visam 

acabar com os seus musseques durante os próximos 10 anos, de forma a construir uma nova 

cidade idealizada, com urbanidade. Com a implementação do Plano Director de Reconversão 

Intermunicipal, o Gabinete Técnico de Luanda Norte propõe contrariar os maus resultados das 

recentes operações de reassentamento e/ou realojamento no Zango, em Sapu ou no Panguila e 

manter as populações mais carenciadas in situ conciliando várias classes sociais num único espaço 

urbanizado (ver subcapítulo 4.3). Porém, a reprodução da cidade neoliberal tal como prevista 

para estas áreas pericentrais tende a incentivar a sua gentrificação, obrigando os grupos sociais 

de menores recursos a permanecer indefinidamente em áreas periféricas cada vez mais 

longínquas. Por outro lado, as situações de saturação do mercado imobiliário previamente 

identificadas, como por exemplo em Talatona (ver subcapítulos 3.2 e 4.4), podem indicar uma 

eventual futura falta de procura de novos fogos em Luanda Norte, direccionados para grupos 

sociais de médio e alto rendimento.  

A situação é preocupante considerando a grande área de intervenção do mencionado Plano 

Director (cerca de 54 m2), substancialmente maior que o actual centro urbanizado de Luanda, e 

pela quantidade de população afectada, aproximadamente 2,5 a 3 milhões de habitantes, 

considerando as referidas estimativas por hectare. Por outro lado, a inexistência de critérios de 

qualidade que definam com maior transparência quais as habitações existentes a demolir pode 

vir a favorecer os indivíduos com maior influência junto de alguns actores do Governo e que, 

através das suas relações de clientelismo, consigam evitar que as suas casas sejam demolidas. 

A divulgação e mediatização do Plano Director de Reconversão Urbana de Luanda Norte têm 

contribuído para o debate sobre os processos de renovação urbana em áreas pericentrais na 

capital angolana. Contudo, apenas alguns técnicos qualificados e uma classe académica mais 

atenta, por vezes com o apoio de determinadas organizações locais mais preocupadas com o 

tema da coesão social, têm contestado estas práticas de uma forma mais crítica. As instituições 

estatais envolvidas tendem a aplaudir as iniciativas. Como antes mencionado, os representantes 

                                                             
8 Extracto de informação disponível na página oficial do Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do 
Cazenga e Sambizanga em http://gtrucs.gv.ao/ [Consult. 18 Jul. 2013]. 

http://gtrucs.gv.ao/
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locais não conseguem compreender plenamente as consequências das políticas e práticas do 

Governo (Daio, Lisboa, Portugal, 27/11/2012). 

À semelhança dos outros planos parcelares em curso para a cidade de Luanda, o plano para 

Luanda Norte está a ser elaborado por uma equipa de estrangeiros, com insuficiente ou 

contraditório diagnóstico local. A pressão dos grandes interesses do capital imobiliário têm 

condicionado a nova ocupação do espaço sem que sejam salvaguardadas as condições 

económicas e sociais necessárias para a sua boa integração. Apesar do projecto-piloto do 

Gabinete invocar a referência a intervenções internacionais bem-sucedidas, a centralização de 

poder e a burocratização continuam a condicionar o sucesso das operações programadas, que 

até ao momento se materializam apenas em pequena escala. 

"[…] são umas ilhas isoladas que se rodeiam de musseque e fragmentam mais a cidade"9 

Para além de contemplar as grandes operações de renovação urbana a norte de Luanda, as 

reservas fundiárias do Estado estão direccionadas para a construção de novas cidades satélites, 

localmente designadas de novas centralidades. Os procedimentos adoptados pelo Governo 

angolano na selecção dos terrenos, quer os enquadrados nos termos da Lei inaugural (Decretos-

Lei nº 80/08 a nº 112/08, de 26 de Setembro), quer os posteriormente anexados pelo Estado, e 

na construção dos edifícios em altura, são justificada pela urgência da implementação do 

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. O Governo decidiu, desta forma, estancar a 

proliferação dos musseques e pretendeu demonstrar à população que conseguia controlar a 

transformação do território e a produção habitacional. 

Sem Plano Director Metropolitano, a indefinição sobre o modelo de expansão da cidade de 

Luanda, espelha os procedimentos públicos de intervenção no espaço, de que são exemplo as 

alternativas identificadas nos Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda 

e Bengo (2011). Neste âmbito, o Governo angolano favorece principalmente o sector privado, 

que ganha margem de manobra para a promover e alimentar a especulação imobiliária.  

Em contrapartida, alguns grupos sociais de menores recursos procuram ocupar as reservas do 

Estado e/ou as terras de alguma elite angolana. Os relatos incluem a reincidência de grupos, por 

vezes com mais de 15 pessoas, contando com o apoio de alguns militares e/ou polícia local 

                                                             
9 Extracto da entrevista a uma arquitecta e docente universitária angolana (Autora, contacto telefónico, 
15/03/2012). 
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(entrevista a um ex-representante do Governo angolano pela Autora e Rafael pereira, Luanda, 

19/04/2012). As situações tem gerado alguns confrontos armados e, consoante as forças 

dominantes, ocorre a plena ocupação do espaço ou a demolição e a expulsão dos ocupantes 

identificados pelo Governo como irregulares. 

"É interessante estudar as políticas de realojamento no Zango e [no] Panguila e confrontar a 

visão institucional com a visão das populações"10 

Os grupos sociais de menores recursos removidos das áreas pericentrais de Luanda beneficiavam 

das oportunidades de emprego existentes no centro urbanizado e, em casos específicos, da 

proximidade da cidade ao mar. À semelhança das populações carenciadas a residir no litoral de 

Angola em áreas rurais, como em Cabo Ledo, os moradores da Praia do Bispo, da Chicala, do 

Kilombo, etc…, recorrem à pesca como garantia ou complemento de subsistência (figura 73). 

Nestes locais, a produção e a metamorfose do espaço não se referencia ao rural. Encontra-se 

antes espartilhada entre a vivência do urbano e o contacto com o oceano. Estes musseques 

apresentam atributos singulares, distintos de outros mais imbrincados por entre ou a tornejar o 

centro da cidade. Ao mesmo tempo, nos edifícios em altura em risco de ruína, como por exemplo 

o antigo edifício Cuca, a experiência do quotidiano é igualmente distinta das demais atrás 

identificadas.  

O Governo angolano impõe operações de reassentamento e de realojamento como instrumento 

de transformação das áreas periurbanas. Embora os conjuntos habitacionais de realojamento do 

Zango, do Panguila e de Sapu tenham um módulo habitacional uniformizado, as suas 

possibilidades de transformação são múltiplas (ver subcapítulo 6.2). Também nas operações de 

reassentamento, após a fase inicial da transferência das pessoas para tendas, a ocupação do 

território tem sido efectuada segundo as práticas quotidianas das populações, idênticas às 

adoptadas em processos de autoprodução, ou seja, sem obedecer a normas urbanas estritas, 

respeitando as necessidades, possibilidades e capacidades de cada indivíduo e/ou família, 

debaixo do olhar atento do Estado. Deste modo, cabe-nos perguntar se as actuais políticas 

habitacionais e urbanas do Governo angolano visam a rejeição da autoprodução urbana e 

habitacional ou se, por outro lado, visam apenas a ocupação de certas áreas periurbanas 

                                                             
10 Extracto da entrevista a um representante de organização não-governamental internacional que actua na 
área social e do território na capital angolana (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012). 
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localizadas em terrenos estratégicos, potencialmente geradores de grande rentabilidade 

financeira.  

Figura 73 (a) – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 
Figura 73 (b) – Actividades marítimas e pesqueiras em Luanda e Cabo Ledo. 

LEGENDA: Áreas pericentrais da Chicala e Kilombo (Luanda) (1-4); enseada de Cabo Ledo (Parque 
Nacional de Kissama, Bengo) (5-8). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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Como antes referido (ver subcapítulo 3.3), a legislação angolana em vigor não defende os 

ocupantes periurbanos. Caso o Governo venha a ter a capacidade financeira e técnica de 

implementar as suas ambiciosas políticas em grande escala no futuro muitos despejos poderão 

ocorrer em Luanda. Actualmente estes desalojamentos ocorrem em pequena escala, no entanto 

apenas quando comparados com as intenções reveladas nos documentos legais e oficiais do 

Estado. No que se refere às populações visadas as consequências socias são devastadoras (ver 

subcapítulo 7.2). 

A falta de critérios para o reassentamento ou realojamento das populações, muitas das quais 

transferidas sob o pretexto do risco de vida, é evidente quando observadas algumas áreas 

problemáticas como a Boavista. Aqui, o terreno do antigo mercado Roque Santeiro foi limpo e 

encontra-se expectante do grande investimento privado (ver subcapítulo 4.3). Por outro lado, os 

moradores das barrocas continuam a residir sobre montanhas de lixo compacto. 

Ao mesmo tempo, alguns indivíduos procuram tirar proveito das práticas do Governo para 

beneficiar do aceso à habitação para uso próprio ou para venda e/ou arrendamento: "[…] Até 

nas reservas fundiárias a população já vem em busca de uma indeminização" (entrevista a uma 

arquitecta angolana, colaboradora de um Instituto governamental de Luanda com intervenção no 

território, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 24/04/2012).  

"Surgiu o oportunismo porque sabia-se: "eu faço uma ocupação hoje e o Governo vai-me 

indemnizar" […] Do levantamento que nós fizemos tem uma senhora que tem sete casas. Ela não 

pode dizer que vive nas sete casas. […] E posso dizer-lhe mais, aquilo ali é um sítio perigoso para 

viver." (Melo, 2009, minutos 1.30 - 2.10)11 

Segundo o Governo angolano, compete à figura do Coordenador de bairro observar as rotinas 

das famílias e fazer a ponte com a população, disponibilizando informações para uma 

negociação justa e equilibrada. No actual sistema político top-down em Angola são as próprias 

populações que, na quotidianidade, com o apoio de algumas agências bi ou multilaterais e 

organizações não-governamentais, procuram apoio para os mais carenciados. 

                                                             
11 Extracto da entrevista efectuada à Administradora municipal da Ingombota Suzana de Melo pelo Jornal 
da Noite no âmbito da operação de despejo no bairro da Coreia, em 2009 (Disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=NArjulqc5EM [Consult. 20 Set. 2012]. 

http://www.youtube.com/watch?v=NArjulqc5EM


PARTE 1 - CAPÍTULO 4  
CIDADE E HABITAÇÃO (2002-2012). QUE PARADIGMAS EM LUANDA? 

 

 

 

226 

"[In Angola] the capacity to provide services and infrastructure as well as to plan and invest for 

economic growth and job creation […] continues to diminish"12 

A actual estratégia governamental para a melhoria da qualidade de vida urbana em Angola 

privilegia a promoção habitacional para populações de média e alta renda em detrimento do 

investimento em actividades produtivas extra petróleo, capazes de contribuir para o crescimento 

económico do país e para o acesso ao emprego formal pelos grupos sociais de menores recursos. 

Porém, são ainda escassas as vozes críticas ao discurso do Governo sobre o território e a 

construção de alternativas. 

As políticas urbanas e habitacionais em curso em Luanda implicam que a maioria das áreas 

periurbanas de Luanda, vistas como caóticas pelo discurso dominante, está condenada à sua 

renovação e gentrificação, independentemente da qualidade do seu edificado: "[o Governo diz] 

aquilo não é nada, é só cubata! Mas não vai dizer: aquilo não é nada, é só uma casa. […] 

partimos uma cubata de chapa. Acabou!" (entrevista ao activista Luiz Araújo, fundador da 

associação SOS Habitat – Acção solidária, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 

10/12/2012). 

As práticas urbanas e habitacionais do Governo angolano baseiam-se na ideia de que no 

musseque não se habita condignamente e de que a qualificação, entendida como reabilitação do 

tecido urbano e habitacional existente, não beneficia a criação da nova sociedade urbana que 

pretende forjar. A ideia de que os custos de uma operação de reabilitação são demasiado 

elevados, suporta a posição oficial do Estado. Contudo, as agências bi ou multilaterais e a 

sociedade civil organizada, juntamente com muitos moradores de musseques e também alguns 

anónimos mais críticos, apresentam outra visão. 

"Não estamos a tratar de coisas mas de pessoas que tem modos de vida e usam o solo, nem sempre 

da mesma maneira. Esta forma generalizada de tratar o problema não é positiva." (entrevista a uma 

arquitecta, investigadora e docente universitária angolana, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo 

Moreira, Luanda, 26/04/2012).  

No musseque, a produção do espaço resulta das relações sociais estabelecidas entre os diversos 

indivíduos e apresenta características distintas e tangíveis consoante a sua natureza específica. 

Este modelo de cidade não se concilia com a nova ambição metropolitana, espelho de "uma 

                                                             
12 Extracto disponível em Un-Habitat e UNEP (2010, p. 204). 
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[nova] elite dominante com vícios e necessidade de poder e de ter coisas" (ibid.). Note-se que, 

perante a critica da comunidade internacional, o Governo angolano tem apoiado ou tolerado 

iniciativas e debates culturais sobre, ou em torno, da ideia do musseque.  
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4.8 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

Com o virar do novo milénio, a população urbana de Angola, agora maioritariamente a residir em 

musseques, continuou a crescer, principalmente em Luanda. Percorrida cerca de uma década desde o 

final da guerra civil (2002), contrariando as expectativas dos agentes governamentais de estancar o 

crescimento dos musseques e de transferir os seus habitantes para novas áreas habitacionais 

urbanizadas, a estimativa de mais de 80% dessa mesma sociedade urbana a residir em áreas 

periurbanas manteve-se. Por este motivo, as malhas autoproduzidas também se adensaram e 

expandiram. No entanto, apesar das intenções do Governo poucos foram os moradores da capital 

angolana que transitaram dos musseques para novas áreas urbanizadas edificadas pelo Estado ou com 

o seu incentivo. Actualmente a maioria dos grupos sociais de parcos recursos subsiste em contexto de 

precariedade urbana e habitacional, sendo os residentes das áreas mais longínquas dos benefícios da 

urbanização os mais penalizados.  

O centro urbanizado da capital angolana tem sido alvo de diversas operações de renovação urbana, 

em estreita relação com o elevado valor imobiliário dos terrenos localizados em áreas centrais. No 

limitado núcleo histórico, sob o olhar crítico dos defensores culturais, o Governo angolano tem optado 

por demolir o património edificado de origem colonial e ocupar os vazios simbólicos do espaço público 

em benefício do investimento privado e da verticalização da cidade. Por outro lado, também tem investido 

na renovação da zona da baía, imagem distintiva de Luanda desde o então domínio português. Neste 

cenário, a ampliação da Avenida Marginal e sua expansão para sul, tem originado a demolição de 

diversas áreas pericentrais autoproduzidas. Como resposta, as populações mais carenciadas tendem a 

ocupar as áreas circundantes e/ou a densificar os musseques remanescentes. 

O Plano Director de Reconversão Intermunicipal de Cazenga, Sambizanga e Rangel configura a mais 

recente estratégia do Governo a longo prazo para a demolição das vastas áreas pericentrais 

autoproduzidas a norte da cidade de Luanda, onde reside cerca de metade da sua população urbana. 

O Governo prevê a substituição do denso tecido do musseque por novos condomínios residenciais, 

maioritariamente em altura, grande parte direccionada para grupos sociais de média e alta renda. 

Apesar da divulgação da operação, os agentes governamentais não consultaram ou informaram 

plenamente as populações visadas. Os estudos de mercado realizados no âmbito do referido Plano 

Director não se adequam à realidade financeira das comunidades mais desfavorecidas. 

As actuais reservas fundiárias do Estado sob tutela do Governo provincial de Luanda englobam dois 

tipos: áreas densamente povoadas e áreas rurais ou periurbanas pouco povoadas. As do primeiro tipo 
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acolhem os novos empreendimentos residenciais previstos para norte, produto de operações de 

renovação periurbana, e os já edificados para sul da capital (Talatona, Nova Vida, Lar do Patriota, 

etc…), resultado das práticas de expansão urbana mercantilizável. Os residentes em bairros 

autoproduzidos nestas áreas para sul foram transferidos pelo Governo para as periferias longínquas, 

todavia os musseques confinantes expandiram e densificaram-se.  

As reservas fundiárias do segundo tipo localizam-se em zonas mais periféricas e encontram-se 

direccionadas para a construção de novos condomínios habitacionais verticais, designados localmente 

por novas centralidades. Neste âmbito, a nova cidade do Kilamba e os conjuntos habitacionais de 

Cacuaco, do Zango, Km 44 e Kapari configuram a mais recente expansão urbana mercantilizável de 

Luanda. A cidade do Kilamba materializa a propaganda do Estado para a diminuição dos 

constrangimentos habitacionais da capital no âmbito do abrangente Programa Nacional de Urbanismo 

e Habitação. Os demais empreendimentos foram divulgados sobretudo após o sufrágio universal do final 

de 2012. Dada a urgência do Governo de concluir atempadamente todas as edificações não foram 

assegurados todos os procedimentos técnicos tal como consagrados nas normas legais. Por outro lado, 

os valores de venda e aluguer actualmente praticados são tanto menores quanto maior for a distância 

do empreendimento ao centro urbanizado de Luanda.  

Ao mesmo tempo, o Governo também tem promovido a construção de grandes infra-estruturas básicas e 

viárias e de grandes equipamentos. As operações fazem parte de uma estratégia mais dilatada para a 

referida expansão urbana mercantilizável de Luanda a longo prazo. 

Os paradigmas de intervenção identificados encontram-se por vezes associados a operações de 

reassentamento ou realojamento das comunidades desalojadas. No caso da renovação urbana estes 

processos de desalojamento também podem estar associados a situações de risco e à ocorrência de 

calamidades naturais. Caso se tratem de residentes em áreas não regularizáveis o Governo atribui um 

lote de terreno para autoconstrução, sendo este um caso de reassentamento. Caso se tratem de famílias 

a residir em áreas regularizáveis, o Estado atribui um lote de terreno com uma habitação para 

crescimento extensivo, sendo este um caso de realojamento. Todavia, os critérios para considerar as 

áreas urbanas de regularizáveis não são transparentes. Pelo mesmo motivo, os critérios para a opção de 

reassentamento ou de realojamento também não são claros. Actualmente, as comunidades reassentadas 

encontram-se em tendas disponibilizadas pelo Governo no Zango, em contexto de grande precariedade, 

tendo os outros grupos sociais sido realojados no conjunto habitacional do Zango, do Sapú ou do 

Panguila. Todos se encontram em áreas muito periféricas da cidade de Luanda. Quer em situação de 
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reassentamento, quer em situação de realojamento, as comunidades desalojadas sofrem com os 

numerosos constrangimentos inerentes à distância do centro urbanizado, obrigando os indivíduos a 

recorrer a inúmeras estratégias de sobrevivência. No entanto, em Luanda, o discurso comum da elite 

dominante, sem grande empatia pelas dificuldades enfrentadas por estes grupos sociais mais 

desfavorecidos, considera que o Estado é muito paternalista. 

Todos os paradigmas atrás identificados formalizam a recente estratégia urbana e habitacional do 

Governo que visa a extinção das áreas periurbanas autoproduzidas no país, principalmente em Luanda. 

Na mesma linha, o Governo não reconhece a autoprodução do espaço nem a qualificação periurbana 

e a regularização fundiária como uma prática a adoptar para a promoção da melhoria da qualidade 

de vida urbana em Angola. Neste contexto, a sociedade civil organizada substitui-se pontualmente ao 

Estado no desenvolvimento de práticas mais inclusivas e, possivelmente, mais emancipatórias. No 

entanto, o Governo angolano tende a perfilhar a divulgação destas boas práticas, tal como difundidas 

por diversos actores nacionais e/ou estrangeiros junto da comunidade internacional beneficiando, desta 

forma, da aceitação pública que este posicionamento outorga.   

Em síntese, actualmente Luanda é uma cidade em profunda transformação. A metamorfose em curso 

beneficia principalmente os grupos sociais de média e alta renda, mais adeptos das aspirações 

metropolitanas suscitadas pelo Governo. Ao mesmo tempo, implica a expulsão dos grupos sociais mais 

carenciados, residentes em áreas periurbanas autoproduzidas, para as franjas longínquas da capital. 

Aqui, os produtores quotidianos do espaço habitacional edificam e consolidam os novos musseques, 

mais precários. Nestas recém-criadas áreas periurbanas, a pobreza habitacional contrasta com o 

investimento do Estado e do sector privado na renovação das áreas centrais e na expansão urbana 

mercantilizável, de proclamada modernidade, ambas pronunciadoras de grande crescimento 

económico, assente na exportação de petróleo. Permanecem, contudo, espaços autoproduzidos, 

localizados nas imediações do centro urbanizado ou por entre novas áreas de expansão, promovidos 

ou reconhecidos pelo Estado (bairros Quifica, Benfica e Rocha Pinto, entre outros). Nestas áreas 

imprecisas, onde o regular e o irregular convivem, coabitam estratos sociais diferenciados.  

A renovação pericentral, tal como prevista para a região norte de Luanda para a próxima década, 

aponta para a gentrificação do espaço habitacional e para a saturação do mercado residencial de 

média e de alta renda, em detrimento da qualidade de vida urbana dos grupos sociais de menores 

recursos, actualmente a residir no local. Os valores de mercado praticados nos novos conjuntos 
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habitacionais edificados em áreas rurais, pouco ou não densificadas, também aponta para o 

distanciamento das famílias com menor capacidade financeira do centro da cidade.  

Por reacção, alguns indivíduos de menores recursos resistem às práticas do Governo, por exemplo, 

invadindo as reservas fundiárias afectas a práticas de expansão urbana mercantilizável. A falta de 

clareza sobre os critérios utilizados para a sua demarcação, a par da falta de informação sobre as 

reservas do Estado que se encontram legalizadas, tem estimulado esta contra-acção. Por outro lado, a 

renovação urbana presentemente em curso em áreas pericentrais autoproduzidas deram origem a 

deslocações massivas para os bairros de reassentamento e/ou realojamento do Zango, do Sapu e do 

Panguila. Aqui, com a concordância do Governo, a população pode transformar o seu espaço 

habitacional segundo as lógicas da produção quotidiana adoptadas no musseque. O Estado não 

penaliza a transformação urbana nestas áreas periféricas desde que a iniciativa favoreça a libertação 

dos terrenos centrais alvo de especulação imobiliária. Contudo, o Governo continua a advogar a ideia 

de que a falta de condições de habitabilidade nos musseques configura a causa da maioria das 

transformações urbanas por si operadas, ou pelo sector privado com o seu incentivo, na última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

governação e transformação urbana e habitacional: 

paradigmas de intervenção e resistências no novo milénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA EM ESTUDO 

PARTE 2 

CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 

 

235 

5.1 BREVE INTRODUÇÃO AO CASO DE ESTUDO 

Como anteriormente identificado, o conceito de desenvolvimento recentemente adoptado pelo 

Governo angolano está associado à hegemonia do mercado livre e desregulado, visa o 

crescimento económico acelerado e apoia-se na lógica da acumulação de capital por 

expropriação. O significado que determinados agentes do Estado actualmente lhe atribuem 

enquadra a normalização da sociedade urbana que idealizaram e legitima a imposição da 

imagem da cidade metropolitana. 

Na segunda parte da investigação procurámos aprofundar dois dos principais paradigmas de 

intervenção habitacional do Governo identificando os correspondentes casos de estudo mais 

emblemáticos. A nova cidade do Kilamba, o maior empreendimento residencial promovido em 

Angola desde sempre, ilustra a expansão urbana mercantilizável produzida para uma classe 

média em fabricação no novo milénio. Divulgada como uma nova centralidade, a cidade do 

Kilamba configura uma iniciativa habitacional de natureza pública que, em articulação com o 

privado, aponta para a dinamização do mercado imobiliário. 

Para explorar este caso de estudo, como mencionado no enquadramento metodológico (ver 

subcapítulo 1.2), recorremos a três categorias de análise, abrangendo diversas dimensões (ver 

anexo IX): (1) território, incluindo questões relacionadas com as áreas disciplinares do urbanismo, 

arquitectura e habitação, como a localização e inserção no território, a ocupação e relação com 

a envolvente, a dimensão e fases de construção, morfologias, tipologias e recursos urbanos; (2) 

governação urbana e habitacional, compreendendo a visão institucional e/ou dos representantes 

do Estado sobre os objetivos a atingir, o tipo de abordagem adoptado, o modelo de financiamento 

praticado e o formato de administração do espaço em vigor; e (3) sociedade civil, aprofundando 

questões referentes à adesão da população em geral ao projecto e às visões locais sobre as suas 

vivências urbanas e habitacionais. Considerando a tardia ocupação do empreendimento, as 

dimensões de análise da sociedade civil são mais reduzidas do que as selecionadas para as 

demais categorias onde a informação recolhida foi maior. 

 

Esquema gráfico 2 – Perfil tipo da cidade do Kilamba (S/ escala). 

Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (12/06/2012). 
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5.2 CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS EM ALTURA  

A NOVA CIDADE DO KILAMBA1 

 

Figura 74 – Ortofotomapa da cidade do Kilamba. 
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

 
 
 
"Por insistência de um amigo, fascinado pelos prédios em altura, acompanhei-o numa visita à "Nova Cidade 
de Kilamba Kiaxi". […] Habituado às bizarrices urbanísticas e aos discutíveis projectos arquitectónicos que 
enxameiam a cidade capital, limitei-me a encolher os ombros enquanto o meu amigo exultava com a 
quantidade de gruas e a dimensão dos estaleiros. […] A ideia que trouxe quando saí daquele emaranhado 
de torres, atafulhadas umas em cima de outras, completamente desinseridos de um contexto aglutinador de 
cidade, [...] enquanto observador diletante, [é] que quem projectou aquilo está numa posição privilegiada 
para fazer muitíssimo pior." (Pereira, 6 Ago. 2011)2      

                                                             
1 Para além da observação directa in situ e do estudo iconográfico, foram realizadas algumas entrevistas 
que contribuíram para o desenvolvimento deste subcapítulo 5.2. Destacamos as realizadas: (1) a um 
arquitecto português com um projecto para a cidade do Kilamba (Autora, Porto, Portugal, 20/11/2010; 
2/04/2012); (2) a um representante do Governo angolano responsável pela gestão do condomínio (Autora 
e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012; correio electrónico, 7/01/2014; 31/01/2014); (3) a um ex-
representante do Governo angolano, simultaneamente ex-responsável pela construção da cidade do Kilamba 
(Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 19/04/2012; 8/05/2012); e (4) a moradores no 
empreendimento (Autora, correio electrónico, 17/04/2013; 23/12/2013). A informação recolhida durante 
o trabalho de campo foi complementada através de notícias divulgadas pelos meios de comunicação social, 
tal como Angonotícias (11 Jul. 2011a), Angonotícias (31 Jun. 2012a), Mayer (19 Nov. 2011), Novo Jornal 
(15 Jul. 2011), Jornal de Angola (31 Ago. 2011a), Redvers (6 Jun. 2013) entre outras referenciadas ao 
longo da narrativa. Os dados identificados como mais actuais referem-se ao final do ano de 2013.  
2 Disponível em http://recordacoescasamarela.blogspot.com/2011/08/nao-sei-por-onde-vou-mas-sei-que-
nao-se.html [Consult. 6 Ago. 2011]. 
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TERRITÓRIO 

O condomínio habitacional do Kilamba configura uma cidade satélite (figura 74) localizada entre 

27 a 35 km do centro urbano de Luanda3. Insere-se numa reserva fundiária do Estado, a sul da 

área densamente povoada de Kikuxi - Sapú - Benfica, confinando-a perto da área envolvente ao 

Estádio 11 de Novembro. À semelhança da zona de intervenção do Gabinete Técnico de 

Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga, a reserva de terrenos do Kilamba não integra 

o conjunto destacado pelo Decreto-Lei n.º 87/08 (reservas fundiárias do Governo provincial de 

Luanda)4. Enquadra-se no âmbito do Decreto Presidencial n.º 32/11, de 9 de Fevereiro, que 

delimita a urbanização do Kilamba Kiaxi5 ao perímetro por este demarcado, em mapa 

georreferenciado6 datado de 2006. A sua área de reserva é limitada a norte pela via de cintura 

externa que abraça o território, de Cabolombo, a sul, a Cacuaco, a norte. Neste contexto, a 

recém-construída cidade do Kilamba implanta-se a sul da Via Expresso (figura 75), paralela à 

principal infra-estrutura viária de acesso a esta área de expansão urbana, considerada pelo 

Governo de nova centralidade. 

Figura 75 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala).  

LEGENDA: Cidade do Kilamba (1); Cabolombo 
(2); Cacuaco (3).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

 
  

                                                             
3 Distâncias identificadas pela Autora através de ferramenta Google Maps. Referem-se ao percurso mais 
curto, a efectuar por estrada até ao centro da cidade (baía de Luanda) ou ao percurso a efectuar pela Via 
Expresso e pela estrada do Samba até ao mesmo destino. De acordo com estes cálculos, o valor normalmente 
divulgado pela comunicação social (cerca de 20 km) é inferior ao real. 
4 De acordo com o relatório de Avaliação Ambiental Estratégica desenvolvido pela Green and Co. 
Consultoria Ambiental (s/d) para o Ministério do Ambiente. 
5 Segundo Stead e Rorison (2011) a palavra Kilamba refere-se à alcunha do primeiro Presidente de Angola, 
Agostinho Neto, e Kiaxi significa terra em dialecto quimbundo. 
6 Os pontos de georreferenciação são: (1) X = 308537, Y = 9008024; (2) X = 312240, Y = 9008030; (3) 
X = 311400, Y = 8999028; (4) X = 303827, Y = 8999017. 
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"A Cidade do Kilamba vai reduzir construções desordenadas"7 [?] 

O condomínio começou a ser construído em 2008 numa área rural. A área envolvente acolhia 

edificações muito pontuais. A construção do empreendimento atraiu a chegada de algumas 

famílias de baixos recursos. A partir de 2009/2010, um fervilhar de habitações "irregulares" 

eclodiu, com grande expressão a nascente (comparar mapas 8 e 9). O fenómeno, análogo ao 

sucedido em torno dos projectos habitacionais do Nova Vida e Lar do Patriota (ver subcapítulo 

4.3), reforça a ideia de que os novos assentamentos autoproduzidos tendem a implantar-se e a 

aumentar em torno, e por referência, aos novos centros urbanizados.   

O Governo também proclamou a construção de um novo conjunto habitacional, adjacente à nova 

cidade (quadrante sul-poente). Em 2011, o Estado anunciou a edificação de 5.000 fogos para 

habitação social8 ao abrigo dos Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de 

Luanda e Bengo (2011). Outros projectos tendem a aparecer para a área de expansão da cidade 

do Kilamba, de acordo com a actual estratégia do Governo: combater as áreas periurbanas de 

Luanda através da produção estatal e/ou privada do espaço habitacional. Neste âmbito, o Estado 

transforma a área prevista para a ampliação da intervenção original, de acordo com lógicas, 

incluindo as morfológicas, difíceis de identificar. 

"[O] maior projecto habitacional jamais construído em Angola"9 

A nova cidade do Kilamba representa o maior empreendimento habitacional efectuado em Angola 

até ao momento. O condomínio insere-se numa área delimitada com cerca de 900 hectares10. O 

conjunto edificado previsto ocupa apenas uma parte da área originalmente demarcada para o 

efeito. Por sua vez, esta corresponde a cerca de um quinto do total estipulado pelo Decreto 

Presidencial n.º 32/11 em 5.294,91 hectares (cerca de 53 Km2), ou seja, aproximadamente a 

mesma área de Luanda (urbana e periurbana) no início da década de 1980 (segundo Gameiro, 

                                                             
7 Frase proferida pelo Presidente da cidade do Kilamba e que se tornou título de notícia de Jornal 
(Angonotícias, 13 Set. 2011b, http://www.angonoticias.com/Artigos/item/31568 [Consult. 9 Abr. 2012]). 
8 Segundo a Angop (26 Ago. 2011a) o empreendimento surgiu no âmbito da parceria público-privada com 
a China International Fund (CIF). 1500 fogos são em moradias geminadas de tipologia T3, outros 1.500 são 
apartamentos em edifícios de dois pisos. As últimas 2.000 unidades correspondem a imóveis em edifícios de 
4 andares. 
9 A frase do Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi proferida no âmbito da cerimónia de 
inauguração da cidade do Kilamba (Santos apud Rosa, 2011, p. 24).  
10 As dimensões referidas para a cidade do Kilamba foram identificadas pela Autora através de ferramenta 
Autocad com base em ortofotomapa Google Earth, datado de 25 de Junho de 2010. Para a primeira fase 
de intervenção, a comunicação social tem divulgado uma dimensão de cerca de 1.000 Hectares. A brochura 
oficial do Governo de Angola (s/d(a)) refere 906 hectares.  

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/31568
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Lisboa, Portugal, 23/09/2010) ou actualmente afecta ao Plano Director do Gabinete Técnico de 

Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga. A escala do projecto é monumental.  

A completa execução da cidade do Kilamba prevê a construção de aproximadamente 80.000 

apartamentos, para mais de meio milhão de pessoas11, a médio e longo prazo. Considerando os 

seis milhões de habitantes projectados pela UN-Habitat e a UNEP (2010) para 2015, a cidade 

do Kilamba teria capacidade para alojar cerca de 8,3% da actual população de Luanda. 

Mantendo-se a estimativa de 80% a residir em musseques (Planos Integrados de Expansão Urbana 

e Infra-estruturas de Luanda e Bengo, 2011), o novo empreendimento teria capacidade para 

realojar 10,41% dos actuais residentes periurbanos. 

A nova cidade já construída corresponde apenas à 

primeira das três etapas previstas para a total 

edificação do empreendimento (figura 76). 

Contudo, o conjunto actual apresenta uma 

dimensão expressiva. O elevado número de 

guindastes e a grande área de estaleiro de apoio à 

intervenção reforçaram o impacte visual da obra e 

alimentaram a expectativa de muitos angolanos 

sobre a plena concretização do projecto (figura 

77).  

Figura 76 – Esquema gráfico com as três fases da cidade do Kilamba (S/ escala). 

Fonte: Mangueira (2009, p. 50)12. 

 

                                                             
11 Assumindo os indicadores gerais do Centro de Estudos Inquéritos e Sondagens (CEIS) (Colaço, 2010) que 
referem que Luanda apresenta uma média de 6,3 residentes por agregado familiar.   
12 A imagem foi disponibilizada por um ex-responsável do projecto da nova cidade do Kilamba, na sequência 
da entrevista efectuada pela Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso (Luanda, 8/05/2012). A figura, 
originalmente designada de "Implantação do IRI face às Infra-estruturas", integra o relatório técnico da visita 
à China (GRN), com a mesma data (Março de 2009), a que não tivemos acesso. 
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                                             Mapa 8 – Cidade do Kilamba, fase 1 em construção (2010). 

                                             Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (25/06/2010).  
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                                              Mapa 9 – Cidade do Kilamba, fase 1 (2012). 

                                              Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (12/06/2012).  
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Figura 77 – Cidade do Kilamba 
em construção.  

Fonte: Fotografia do Grupo 
Técnico das Urbanizações do 
Gabinete de Reconstrução 
Nacional (2010)13.  

A exposição e visibilidade do condomínio em altura do Kilamba têm reforçado a imagem do 

Governo no que se refere à sua vontade, empenho e capacidade de produção habitacional. Por 

outro lado, tem magnetizado as populações mais carenciadas que buscam uma alternativa 

periurbana longe dos saturados musseques mais centrais. Estes grupos sociais de menores recursos 

procuram beneficiar da proximidade aos eventuais novos serviços, comércio, infra-estruturas, 

etc…, desta urbanização. 

Pelo ordenamento do território? 

O empreendimento residencial do Kilamba organiza-se segundo uma malha geométrica ortogonal 

(figura 78; mapas 8 e 9). As vias principais e secundárias, perpendiculares entre si, bem 

demarcadas e maioritariamente asfaltadas – por oposição ao musseque –, assumem larguras 

distintas de acordo com as hierarquias estipuladas em projecto, instrumento político indutor de 

uma nova vivência urbana. Destaca-se uma larga avenida central por concluir, uma simbólica 

boulevard que o Governo pretende social e espacialmente renovadora, conforme preconizava 

Haussmann, perpendicular à nova circular Via Expresso.   

Contrariando a lógica do musseque, o traçado viário do condomínio em altura do Kilamba 

determina a estrutura urbana da nova cidade. Aqui, define quarenta e dois grandes quarteirões14, 

com dimensões muito variadas, agrupados em duas a seis parcelas. Os quarteirões menores 

localizam-se a norte e os maiores a sul. Da totalidade, apenas pouco mais de metade (vinte e 

quatro) está edificada (ver mapa 9) e alguns estão ainda em conclusão (figura 79). Contudo, a 

                                                             
13 A fotografia foi disponibilizada por um ex-responsável do projecto da nova cidade do Kilamba, na 
sequência da entrevista efectuada a um ex-representante do Governo angolano (Autora, Rafael Pereira e 
Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
14 A empresa portuguesa de consultoria de engenharia e gestão TPF PLANEGE, responsável pelo Plano de 
Urbanização de Kilamba Kiaxi – Fase I, refere a existência de quarenta e quatro quarteirões. Mais informação 
disponível em http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15 
[Consult. 27 Nov. 2013]. Contudo, a observação aérea do empreendimento através de ferramenta Google 
Earth apenas permite identificar a demarcação de quarenta e dois quarteirões. 
 

1 

http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15
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demarcação da estrutura viária assegura a imposição deste modelo de intervenção e afirma a 

intenção governamental de regularização do espaço.   

 

Figura 79 – Cidade do Kilamba.  

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Os quarteirões da nova cidade do Kilamba, localmente designados por blocos, apresentam cores 

diversas (ver figura 80 e mapa 10). Estes incluem edifícios com cérceas diferenciadas e organizam-

se de acordo com a seguinte lógica: (1) os edifícios habitacionais mais altos, os primeiros a ser 

construídos, implantados sem norma aparente ao centro de um perímetro rectangular de dimensão 

variada; (2) os edifícios habitacionais mais baixos agrupam-se ordenadamente em anel nas franjas 

dos quarteirões junto aos equipamentos sociais e urbanos. As ruas interiores definem largas faixas 

ortogonais para estacionamento. Os espaços sobrantes acomodam áreas desportivas ao ar livre 

e arranjos exteriores com vegetação.  

  
 

Figura 80 – Dois quarteirões distintos na cidade do Kilamba. 

Fonte: Delta Imobiliária (s/d)15. 
 

                                                             
15 As imagens encontravam-se disponíveis na página da Delta Imobiliária em 
http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1 (Consult. 3 Jan. 2014]. Actualmente não é 
possível aceder à informação. 

http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1
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          Figura 78 – Planta síntese do Plano de Urbanização da Cidade do Kilamba, fase 1 (PU.KK-I, S/ escala, preparado para a escala 1:3000). 

Fonte: TPF PLANEGE1 (2009). 
  

                                                             
1 Documento disponibilizado em formato digital por um ex-representante do Governo angolano, ex-responsável pelo projecto de construção da nova cidade do Kilamba, durante entrevista realizada pela Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso (Luanda, 
8/05/2012). 
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A escolha desta morfologia urbana – rígida no sistema viário reticular, maleável dentro do 

quarteirão e monumental na escala –, por oposição às múltiplas e contraditórias lógicas do 

musseque e à quotidianidade da produção do espaço, conquistada pouco a pouco, expressa a 

intenção do Estado de instituir uma nova ordem urbana para as áreas de expansão da capital 

angolana. Todavia, a uniformidade da parcela adoptada, a par do modelo urbano em altura 

seleccionado, foram corrompidos logo na primeira fase do processo: uma área urbana composta 

por outras tipologias arquitectónicas e habitacionais surgiu no quadrante sul-poente com frente 

para a grande avenida (ver mapas 8 e 9). A intervenção não pertence ao plano original (comparar 

com figura 78). Os quarteirões do quadrante norte-poente também apresentam limites diferentes 

do planeado, revelando a adaptação in sito das intenções originais.  

 

Mapa 10 – Quarteirão da cidade do Kilamba, fase 1 (2012). 

Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (12/06/2012). 

A mais recente intervenção do Estado, dentro da reserva do Kilamba, também não aderiu à lógica 

original de produção do espaço em quadrícula e não está em consonância com as opções 

morfológicas adoptadas para a nova cidade (fase 1). O Governo alterou os seus pressupostos 

iniciais: "nas outras fases a malha viária repete-se e espera-se um arranjo diferenciado por 

quarteirão"16. Por outro lado, também não conectou a nova cidade com o resto do território. O 

                                                             
16 Entrevista a um representante do Governo simultaneamente responsável pela gestão do Kilamba (Autora e 
Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012). 
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"mosaico de xadrez"17 eleito para o Kilamba não penetrou a envolvente e o Estado não controla 

a sua ocupação. Agora, a reserva fundiária está isolada, como uma ilha desgarrada no meio do 

espaço periurbano. Os terrenos fronteiriços foram ocupados, maioritariamente por grupos sociais 

de menores recursos. Outras edificações, resultantes de múltiplas práticas sociais e de novas 

dinâmicas espaciais, tornejam o perímetro afecto ao condomínio. 

A tipologia arquitectónica ideal? 

Na cidade do Kilamba, o Governo optou pelo escolha do modelo urbano em altura que, entre 

outros factores, visa contrariar as lógicas de produção periurbana das populações mais 

carenciadas, maioritariamente de piso único, tendencialmente com pátio e flexibilidade de 

ampliação. O empreendimento segue a lógica da procura da cidade ideal, planeada e 

controlada, utópica por natureza, cuja apoteótica defesa culminou no século XX com a globalmente 

adoptada Carta de Atenas de 1933, reforçada em 1957 pela reedição de Le Corbusier. 

Em Angola, o modelo urbano e arquitectónico implementado no Kilamba – designado pelos 

técnicos do Gabinete de Reconstrução Nacional como um "modelo chinês de implementação 

urbana e habitacional universal"18 – tem vindo a ser proclamado pelos defensores da cooperação 

sino-africana: "les pays africains peuvent copier les meilleures pratiques de la Chine pour accélérer 

le développement de villes élégantes qui donnent la priorité à une nouvelle planification urbaine, 

l'énergie propre, la gestion des déchets et la croissance verte"19. Este modelo tem vindo a ser 

adoptado em outros países africanos, como por exemplo na República Democrática do Congo (La 

Cité du Fleuve em Kinshasa20), entre outros.  

A actual cidade do Kilamba é constituída por 710 edifícios habitacionais em altura com número 

de pisos variados21 que se distribuem por quarteirão, entre 20 e cerca de 50 unidades consoante 

a dimensão da parcela (figura 81).  

                                                             
17 "Mosaico de xadrez" é o nome atribuído pelos técnicos do Gabinete de Reconstrução Nacional (GRN) 
aos quarteirões que configuram o Plano de Urbanização do Kilamba. 
18 Entrevista a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pela gestão da cidade do Kilamba 
(Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012).  
19 A frase foi proferida por Cishahayo apud Forum Sur La Cooperation Sino-Africaine, 
http://www.focac.org/fra/xsjl/t958956.htm [Consult. 8 Nov. 2012].   
20 Mais informação disponível em http://www.lacitedufleuve.com/project.php [Consult. 4 Jan. 2014]. Tomás 
(15 Jul. 2011) refere que o empreendimento está a ser construído por chineses. 
21 Destas construções, 58 incluem treze pisos, 68 têm onze pisos, 160 acolhem nove andares e 123 
apresentam cinco. A informação encontra-se disponível na brochura do Governo de Angola (s/d(b)) sobre o 
Projecto de Construção da Nova Cidade do Kilamba Kiaxi. O documento foi disponibilizado por um ex-

http://www.focac.org/fra/xsjl/t958956.htm
http://www.lacitedufleuve.com/project.php
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Figura 81 – Edifícios habitacionais em altura na cidade do Kilamba. 

LEGENDA: Edifícios habitacionais de treze pisos (1); edifícios habitacionais de cinco pisos (2); quarteirões 
habitacionais com cores diferenciadas (3-6); edifícios habitacionais de nove pisos (7-8). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

                                                             
representante do Governo angolano e ex-responsável pela gestão da cidade do Kilamba, durante entrevista 
da Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso (Luanda, 8/05/2012).  
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Os imóveis mais altos ocupam o centro do quarteirão enquanto os mais baixos rematam o 

polígono, definindo frentes urbanas diferenciadas, todas afastadas do limite da rua como 

advogava o Movimento Moderno. Os primeiros relacionam-se ortogonalmente entre si e/ou com 

os limites da quadrícula. Os segundos assumem maior liberdade de implantação, apresentando 

rotações diversas.  

 

As plantas de implantação e de piso assumem 

geometrias recortadas em forma de "H" ou de 

estrela (figura 82). 

 

Figura 82 – Exemplo de planta tipo de andar da 
cidade do Kilamba. 

Fonte: Grupo Técnico das Urbanizações do 
Gabinete de Reconstrução Nacional (s/d)22. 

Apesar da rigidez da solução arquitectónica adoptada, a configuração recortada dos edifícios 

tende a beneficiar a ocupação e transformação dos espaços vazios, principalmente através da 

construção de anexos no piso térreo, tal como tem ocorrido no projecto Nova Vida (figura 83). 

 

Figura 83 – Tipologias arquitectónicas na cidade do Kilamba. 

LEGENDA: Potencial de transformação na cidade do Kilamba (1); ocupação no projecto Nova Vida (2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Os edifícios habitacionais do Kilamba são construídos com materiais maioritariamente importados 

da China. As paredes são de blocos de cimento ou alvenaria de tijolo sobre estrutura de betão 

armado composta por pilares, vigas e lajes maciças. Embora o método construtivo convencional 

seja genericamente reconhecido como sólido em Angola – por oposição aos métodos construtivos 

em estrutura metálica e/ou pré-fabricados –, a falta de consistência dos remates dos estribos de 

                                                             
22 A planta de piso tipo foi disponibilizada por um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável 
pela gestão da cidade do Kilamba durante a entrevista da Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso (Luanda, 
8/05/2012).  
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ferro, motivada pela contenção de custos23 – "o chinês faz o que nós pagamos" (entrevista a 

representante do Governo angolano responsável pela gestão da nova cidade do Kilamba, pela 

Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012) –, antevê problemas estruturais denunciados pelo 

aparecimento de algumas rachas nas paredes: "como é possível, casas novas assim? Uma casa 

que ainda estamos a pagar já com esses problemas […] Eu pelo menos sei que existem outras 

casas aqui com o mesmo problema […]" (Anónimo apud Angonotícias, 18 Nov. 2013a). Esta 

situação tem obrigado à colocação de uma rede metálica electro soldada para ajudar a estabilizar 

o reboco (figura 84) 24. 

As paredes interiores juntamente com os tectos dos apartamentos e das áreas comuns são em 

reboco pintado à cor branca. O pavimento e os rodapés são efectuados em mosaico cerâmico de 

cor cinza claro, de baixo custo, para uma fácil manutenção ou limpeza. Todos os fogos 

apresentam portas de entrada com fechaduras de alta segurança. Os edifícios possuem modernos 

elevadores com acesso digital codificado. Estas últimas opções visam garantir a defesa dos 

moradores de eventuais ameaças exteriores à sua segurança, mas também contribuem para 

reforçar o divórcio entre a vivência residencial e a experiência da vida ao ar livre.  

O modelo tipológico adoptado na cidade do Kilamba rejeita uma aproximação à experiência 

habitacional tradicional do Kimbo25, reinterpretada nas diversas e assumidamente distintas áreas 

de musseque. Como referem Raposo e Salvador (2007, p. 125) na sua pesquisa sobre os 

subúrbios de Luanda e Maputo: "a habitação periurbana é um composto híbrido e sincrético que 

resulta da interacção permanente – mediada pelas condições e dinâmicas socioeconómicas – entre 

as narrativas tradicionais, rurais e africanas e as referências modernas, urbanas e ocidentais".  

                                                             
23 A informação foi disponibilizada pelo mesmo informante (ver nota de rodapé 22).  
24 O fenómeno foi identificado pela análise de imagens fotográficas obtidas através de correio electrónico 
(9/07/2012).   
25 Referimo-nos à povoação tradicional rural angolana composta por habitações de planta circular 
construídas em materiais locais. 

Figura 84 – Problemas construtivos na cidade do Kilamba.  

Fonte: Fotografia de autor não identificado (2012).  
Imagem obtida através de correio electrónico (9/07/2012). 
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O revestimento exterior dos edifícios é em reboco pintado de cores diferenciadas, duas ou mais 

por construção, de acordo com a definição dos quarteirões. De acordo com um informante local 

"as coberturas são constituídas por uma laje de betão armado devidamente impermeabilizada. 

Por razões estéticas foi adicionado uma estrutura de asnas metálicas [em sistema de quatro águas, 

revestida a] […] chapas de zinco lacado [em fábrica, à cor da telha ou das várias empenas]" 

(entrevista a um representante do Governo angolano responsável pela gestão da nova cidade do 

Kilamba, pela Autora, correio electrónico, 7/01/2014). A estrutura assenta na laje deixando 

aberturas para a circulação de ar. Apresenta ainda águas furtadas com janelas decorativas e para 

ventilação.  

Nos edifícios mais elevados existe um terraço onde se encontram localizadas as casa das 

máquinas. Nestas situações, o acesso à cobertura é efectuado através da açoteia. Nos edifícios 

de cinco andares o acesso é possibilitado através de uma abertura no tecto do último piso. A 

pretendida nova modernidade da cidade do Kilamba converge com a mimetização formal da 

cobertura tradicional, inadvertidamente alusiva ao simbólico imaginário da arquitectura 

portuguesa e, por natureza, à época colonialista.  

Todos os edifícios apresentam demarcação de cornija. A separação entre os pisos está assinalada 

por frisos. Os embasamentos tendem a destacar-se através da pintura de socos coloridos. Os 

últimos pisos dos edifícios mais altos também tendem a assumir uma cor de destaque. Aqui, os 

muretes laterais das varandas podem juntar-se e configurar duas grandes caixas. Por outro lado, 

a entrada nos volumes é efectuada através do recorte das formas, protegida por uma pala ou 

demarcada por um elemento estético e/ou simbólico. A utilização destes elementos decorativos 

na cidade do Kilamba confere ao empreendimento um alegado novo estatuto de urbanidade, 

todavia excludente26. Aos novos moradores atribui uma pretendida nova condição social, 

harmonizada com as aspirações metropolitanas do Governo para a expansão da cidade de 

Luanda.  

A caixilharia das janelas e as portadas de ensombramento, em sistema de ripado veneziano, são 

em alumínio anodizado cinza. As portas de entrada nos edifícios são em aço e em cores 

diferenciadas. Estas, à semelhança dos elevadores, contemplam um moderno acesso electrónico. 

Os vãos de peito e os vãos de sacada são maioritariamente de correr. Esta opção poupa área útil 

                                                             
26 Como referido no subcapítulo 3.4 sobre o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, o conceito de 
urbanidade em Angola têm sido utilizado como parâmetro de mais estatuto, segregação e exclusão. 
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dentro dos compartimentos, todavia limita ainda mais o contacto dos moradores com o meio 

exterior. Alguns vãos são de pequena dimensão e projectantes. Por outro lado, uma grelha de 

betão pré-moldado na cor branca, para iluminação e ventilação da caixa de escadas, remete a 

nossa imaginação para o léxico do Moderno Tropical, adoptado em Angola principalmente nas 

décadas de 1960/70. Porém, não encontramos as qualidades formais do modernismo português 

ultramarino nestas grelhas de ensombramento. 

As varandas encontram-se balançadas ou resguardadas por entre as lajes. Todas possuem guardas 

de ferro pintadas na cor cinza claro. A iluminação exterior é garantida por focos do tipo olho-de-

boi. Outros varandins semelhantes, de menor dimensão, existem sem acesso. Estes ornamentam 

as fachadas, criando a ilusão de uma maior relação interior-exterior.  

Por sua vez, os problemas de climatização dos apartamentos antecipam a colocação de unidades 

exteriores de ar-condicionado nas fachadas. A iniciativa também espelha uma maior capacidade 

financeira dos moradores. Até ao momento, as unidades tendem a aparecer regradamente, 

contudo de dimensões diferentes, dentro dos varandins decorativos e das restantes varandas sobre 

o vão das salas. Embora em menor quantidade também têm surgido antenas parabólicas sobre o 

murete exterior das referidas sacadas. A sua colocação tem sido autorizada pela Administração 

do condomínio em edifícios onde ainda não tenha sido instalada a fibra óptica. Muito 

pontualmente cabos eléctricos de cor clara atravessam a fachada, quase imperceptíveis. 

No topo da cornija e no remate da cobertura existem guardas de protecção para limpeza das 

caleiras de recolha de águas pluviais. Os tubos de queda foram colocados no exterior das 

fachadas, e atravessam as varandas. Esta solução permite uma intervenção menos invasiva e mais 

rápida, em caso de saturação ou ruptura do sistema de evacuação de águas pluviais.  

As varandas de apoio às áreas de serviço apresentam um lavatório exterior. Este assumir da 

relação interior-exterior ao nível da cozinha remete para a história doméstica da cultura angolana. 

Como referem Raposo e Salvador (2007, p. 126) nas áreas periurbanas a cozinha surge apenas 

a partir dos anos 1990, com mais incidência nos bairros centrais, e passou a ser um indicador 

importante de melhoria das condições de habitabilidade: "é na cozinha coberta, exterior ou 

interior – utilizada sobretudo nos dias de chuva – que se guarda o equipamento moderno". 

Da mesma forma que as habitações dos musseques assumem os seus atributos tipológicos por 

referência à outrora cidade colonial e/ou ao modelo ocidental (conforme defendido por Salvador 

e Raposo, 2007), sinónimo de progresso e de maior qualidade de vida urbana, os edifícios da 
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cidade do Kilamba exibem a repetição de elementos estruturais verticais semelhantes, portadores 

da mensagem da modernidade, globalizante e idílica. O modelo também recorre à colagem de 

determinados elementos ornamentais simbólicos (signos). Estes remetem a população para um 

imaginário cultural que identificam e perante o qual assumem uma posição social mais favorável. 

Por outro lado, ao contrário das habitações dos musseques ou da vivenda, esta tipologia 

arquitectónica não favorece a transformação das fachadas pelos moradores, o que está em 

conformidade com as directivas do poder central (ver subponto sobre a administração e 

manutenção do condomínio). 

Por uma tipologia habitacional universal 

A primeira fase da cidade do Kilamba oferece um total de 20.002 apartamentos, o suficiente para 

alojar cerca de 120.000 habitantes27, ou seja, cerca de 2% da actual população de Luanda28 e 

aproximadamente 2,5% dos residentes em musseque29. Apesar do seu impacte visual, a actual 

dimensão do empreendimento não tem expressão quando comparado com as reais necessidades 

habitacionais de Luanda, tão pouco com a propaganda do Governo para a resolução das suas 

carências através deste projecto-charneira. 

Os edifícios têm vindo a ser disponibilizados faseadamente, nomeadamente 115 prédios com 

3.180 apartamentos, 218 prédios com 6.894 apartamentos e 377 prédios com 9.928 

apartamentos (Carvalho, 1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b). As tipologias habitacionais disponíveis 

oscilam entre o T3 e o T5, e apresentam áreas úteis entre 110 m2 e 150 m2 por fogo30. 

Contemplam uma sala de estar, cozinha com lavandaria e despensa, instalações sanitárias, 

quartos (alguns em suite), roupeiros e varandas (figura 85). A entrada do exterior faz-se 

directamente para a sala de estar sem espaço de transição entre o exterior e o interior, vestíbulo 

ou corredor. 

                                                             
27 Assumindo a divulgação geral do empreendimento, como em Carvalho (1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b), 
em consonância com os referenciados indicadores do CEIS (Colaço,2010). 
28 Considerando as projecções da UN-Habitat e a UNEP (2010) para 2015. 
29 Mantendo-se a estimativa de 80% a residir em musseques (Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-
estruturas de Luanda e Bengo, 2011), 
30 Os apartamentos com 110 m2 encontram-se em edifícios com 5 e 9 pisos, os de 120 m2 com 11 pisos, 
os de 150 m2 em 13 pisos. A informação encontra-se disponível na referida brochura do Governo de Angola 
(s/d(b)) sobre o Projecto de Construção da Nova Cidade do Kilamba Kiaxi.  



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 
 

 

257 

  
Figura 85 – Exemplo de tipologias arquitectónicas na cidade do Kilamba. 

Fonte: Delta Imobiliária (s/d)31. 

A opção por quatro tipologias habitacionais idênticas entre si – T3A (110 m2), T3B (110 m2), T3C 

(120 m2) e T5 (150 m2) – não considera a diversidade dos grupos sociais ou étnicos, eventuais 

proponentes compradores de um imóvel na cidade do Kilamba. Por oposição às actuais práticas 

habitacionais nos musseques, as tipologias habitacionais do Kilamba também não contemplam a 

possibilidade de transformação e adaptação das divisões de cada apartamento às necessidades 

singulares e específicas dos novos residentes, independentemente do nível de adequação ao 

público-alvo. Pelo contrário, é este que se tem de adaptar ao novo espaço a habitar. A lógica 

espacial de normalização do espaço habitacional adoptada corrobora as intenções do Governo 

de regularizar e uniformizar a sociedade. Por outro lado, a existência de instalações sanitárias 

(mais do que uma) e cozinha dentro do fogo, por comparação com as habitações periurbanas dos 

grupos sociais de menores recursos (Raposo e Salvador 2007), direcciona esta tipologia 

habitacional para uma faixa socioeconómica mais elevada.  

Ao hastear a bandeira do Kilamba para a resolução dos problemas urbanas e habitacionais de 

Luanda à escala macro, o Governo adoptou tipologias universais como ideais, visando forjar o 

novo angolano citadino. Os que conseguem aceder aos imóveis tendem a estar gratos pela 

intervenção:  

"O Governo fez uma boa coisa para a gente que estava a viver mal, estava a viver nos bairros, a 

viver mal. Mas agora com esse projecto estamos bem satisfeitos com isso" (Rocha, 2012, minutos 

1.32 – 1.44);  

                                                             
31 À semelhança das plantas dos quarteirões as imagens das tipologias encontravam-se disponíveis na página 
da Delta Imobiliária em http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1 (Consult. 3 Jan. 
2014]. Actualmente não é possível aceder à informação. 

http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1
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"Havia a necessidade de mudar de qualidade de vida […] razão pela qual eu concorri e consegui. 

A partir do momento que tive a chave na mão, senti algo que posso dizer inexplicável. Era muita, 

mesmo muita alegria dentro de mim" (Júnior, 2013ª, minutos 10.10 – 10.25);  

"Eu vivo aqui na cidade do Kilamba já a caminho de seis meses. As casas são confortáveis e sinto-

me bem aqui dentro […] (Ferreira, 2013a, minutos 1.32 – 1.43).  

"Como vêm as ruas são organizadas. Não têm buracos, não tem poços de água"32 

Actualmente, os cerca de 50 km de vias33 do empreendimento já se encontram concluídos, 

incluindo as marcações das faixas de circulação, as grelhas de recolha de águas pluviais e os 

largos passeios em blocos pré-fabricados de betão com pendentes favoráveis a pessoas com 

mobilidade reduzida. Os passeios apresentam tampas de acesso às condutas de hidráulica, 

canteiros com árvores de ensombramento recém-plantadas, postes de iluminação exterior e sinais 

de trânsito, caixotes para recolha de lixo, paragens cobertas de transportes colectivos com 

assentos e suportes publicitários. Os estacionamentos são em grelhas de arrelvamento e os arranjos 

paisagísticos, também estes em relva, beneficiam da plantação de flores, árvores e arbustos 

diversos. Todavia, considerando a aridez local e o clima quente a arborização actual não é 

suficiente (figura 86).  

A preocupação com a qualidade da materialidade dos espaços exteriores da cidade do Kilamba 

responde às inúmeras lacunas do saturado centro urbanizado de Luanda e contraria a lógica de 

ocupação de largos e praças actualmente em vigor na antiga cidade do asfalto, ou seja, a 

ocupação do espaço público pela construção em altura (ver subcapítulo 4.3 sobre renovação 

urbana). Por outro lado, afasta-se da lógica da produção do espaço habitacional em áreas 

periurbanas, onde os espaços públicos não são urbanizados e são muito reduzidos, por vezes 

localizados em áreas sobrantes ou mesmo inexistentes. 

Como foi referido, as actividades informais, como o pequeno comércio e pequenos serviços, têm 

sido disseminadas, quer no centro urbanizado, quer nas áreas de musseque. Neste contexto, 

considerando a rápida produção habitacional dita irregular da envolvente, a dimensão e 

amplitude dos espaços públicos da cidade do Kilamba também podem favorecer a sua ocupação 

e transformação para fins comerciais, tal como ocorreu no projecto Nova Vida (figura 87/ 1). 

Caso o Governo procure controlar o fenómeno, fechando e guetificando o condomínio, a 

                                                             
32 Extracto de entrevista a Ferreira (2013a, minutos 1.46 - 1.51). 
33 As avenidas e ruas da cidade do Kilamba têm toponímia. 
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ocupação tenderá a ocorrer à margem do empreendimento, nas vias de circulação que definem o 

limite da cidade do Kilamba, tal como aconteceu em alguns condomínios em Luanda Sul (figura 

87/ 2). 

 

Figura 86 – Espaços públicos na cidade do Kilamba. 

LEGENDA: Acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada (1); paragem de transportes 
colectivos (2); iluminação exterior e sinalização de trânsito (3); arranjos exteriores com áreas verdes (4-6). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
  

5 6 

3 4 

1 2 
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Figura 87 – Exemplo de ocupação de espaços públicos. 

LEGENDA: Comércio informal no interior do empreendimento Nova Vida (1); comércio informal na via de 
circulação à margem de um condomínio fechado em Luanda Sul (2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

"Há falta de infra-estruturas sociais no Kilamba"34 

No que se refere aos equipamentos, a primeira fase do Kilamba contemplou a construção de 

dezassete escolas – nove escolas primárias (16.000 m2 de implantação cada) e oito escolas 

secundárias (25.000 m2 de implantação cada) –, 24 jardins-de-infância (5.600 m2 de 

implantação cada). Destas encontram-se activas 11 escolas e seis creches. Foram igualmente 

construídos 350 espaços comerciais, todavia apenas muito poucas unidades se encontram em 

funcionamento. Não foi possível identificar quantas. Alguns dos quarteirões edificados possuem 

áreas desportivas ao ar livre, incluindo dois campos de basquetebol cada, no entanto não existe 

nenhum ginásio comunitário conforme inicialmente anunciado pelo Governo.  

A primeira fase da cidade do Kilamba também considerou a reserva de espaço para a construção 

de: (1) hospital; (2) clínicas e/ou centros de saúde; (3) instituições financeiras; (4) estações de 

correios; (5) postos de abastecimento de combustível; (6) esquadras de polícia; (7) quarteis de 

bombeiros; (8) igrejas; (9) cemitérios, etc… Nenhum destes equipamentos se encontra edificado 

(tabela 10). 

  

                                                             
34 O extracto foi título de notícia (Mukuta, 26 Fev. 2013b, http://m.voaportugues.com/a/angola-closes-
selling-of-apartments/1611211.html [Consult. 30 Dez. 2013]). 

1 2 

http://m.voaportugues.com/a/angola-closes-
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Tabela 10: Equipamentos previstos, construídos e em funcionamento na cidade do Kilamba. 

 

P - previstas; C - construídas; EF - em funcionamento; (1) cerca de um por quarteirão. 

Fonte: Dados disponíveis em Governo de Angola (s/d(b)); Delta Imobiliária (s/d)35; entrevista a um 
representante do Governo angolano responsável pela gestão do condomínio (Autora, correio electrónico, 
7/01/2014; 31/01/014).  

Os equipamentos existentes (escolas e jardins de infância) apresentam entre um a três pisos. Os 

métodos construtivos, os materiais adoptados e as cores seleccionadas são idênticos aos dos 

edifícios para habitação. Destacam-se os muros de alvenaria, gradeados com motivos decorativos 

diversos (figura 88). 

 
Figura 88 – Equipamentos urbanos na cidade do Kilamba (1-4). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

                                                             
35 Disponível em http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1 (Consult. 3 Jan. 2014]. 

 Escolas Jardins-de-

infância 

Lojas Hospital Clínicas Centros 

Saúde 

Bancos Ginásios Áreas 

Desportivas 

P 17 24 350 1 4 12 3 [?] [?] 

C 17 24 350 - - - - [?]  (1) 

EF 11 6 [?] - - - - - (1) 

1 2 

3 4 

http://www.deltaimobiliaria.co.ao/detalhe_emp.aspx?empid=1
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A deficiência de equipamentos colectivos básicos configura "um indicador claro de menor 

urbanidade [em áreas periurbanas]" (Raposo e Salvador, p. 116), e também constitui uma 

referência de menor qualidade de vida urbana no recém-criado empreendimento do Kilamba. O 

fenómeno relaciona-se com os edifícios por construir e com os que não se encontram em 

funcionamento. Com poucos equipamentos sociais ou (quase) nenhuns económicos, potenciais 

geradores de emprego, a cidade do Kilamba não constitui um polo multifuncional alternativo ao 

actual centro urbanizado – a nova centralidade prevista –, afastando-se do complexo habitacional 

que ousou querer configurar: "não há hospitais, não há absolutamente mais nada a não ser as 

escolas" (Anónimo, 2013a, minutos 0.00 - 0.06). 

Em 2012 o Governo angolano optou por acolher 4.500 alunos não residentes no 

empreendimento36, permitindo a sua frequência em escolas do condomínio:  

"Nós na cidade do Kilamba temos construídas 17 escolas, mas por falta de moradores na cidade, 

concluímos que não havia necessidade de abrir todas as escolas. No ano passado acolhemos alunos 

das áreas circunvizinhas, evidentemente que este ano não podíamos pôr na rua os alunos do ano 

passado" (Marques apud Rádio Luanda, 2013)37.  

Esta partilha de equipamentos, associada a uma maior permeabilidade social, aponta para uma 

postura governamental com impactes sociais mais inclusivos: "a sociedade pensava que só os 

moradores da cidade do Kilamba poderiam estudar na cidade do Kilamba e hoje a realidade é 

outra. Podemos ver que muita gente se beneficiou com a abertura das escolas […] e isso é um feito 

grande." (Makueria, 2013, minutos 2.50 - 3.08). 

As áreas desportivas ao ar livre também vieram dar resposta a uma necessidade colectiva, 

existente quer no actual centro urbanizado de Luanda – onde os largos, praças e os vazios urbanos 

tendem a ser ocupados e densificados – quer nos musseques, onde os terreiros existentes são 

utilizados fundamentalmente para a prática do futebol, inclusivamente por residentes de outros 

bairros (figura 89). Neste contexto, o sobredimensionamento destas áreas desportivas na cidade 

do Kilamba pode vir a favorecer a sua utilização por outra população residente fora do 

empreendimento.  

 

 

                                                             
36 A informação foi disponibilizada pelo Presidente da cidade do Kilamba (Marques, 2013a)  
37 Extracto do artigo "Administração da cidade do Kilamba vai abrir novas escolas" disponível em Rádio 
Luanda (24 Jan. 2013, http://www.rna.ao/radioluanda/noticias.cgi?ID=68099 [Consult. 9 Jan. 2014]. 

http://www.rna.ao/radioluanda/noticias.cgi?ID=68099
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Figura 89 – Terreiro em área pericentral utilizado 
regularmente para a prática do futebol 
comunitário. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012)38. 

"Se a rede de macro drenagem não existe, se a energia já é insuficiente, se a água não é 

suficiente, porque aumentar o número de habitantes?"39 

O projecto global para as infra-estruturas da cidade do Kilamba está contemplado no quadro do 

novo Plano Integrado de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo (Decreto 

Presidencial nº 59/11). O projecto considera a manutenção e ampliação de algumas infra-

estruturas existentes na região40 e a definição e o sobredimensionamento de novos traçados 

gerais. Neste último caso, o projecto contemplou: (1) uma estação modular para tratamento de 

esgotos e águas residuais (ETAR) com capacidade para aproximadamente 35.000 m3 por dia e 

passível de ampliação; (2) uma estação modular para captação e tratamento de águas 

provenientes do rio Kwanza (ETA), com capacidade para aproximadamente 40.000m3 por dia (e 

também passível de ampliação); (3) galerias subterrâneas para efectuar drenagem pluvial com 

secções de 9m2 e alguns troços duplos; e (4) subestações de energia eléctrica com rede de 

distribuição e telecomunicações41 (figura 90). 

                                                             
38 Apesar da imagem não registar actividades desportivas, o informante entrevistado pela Autora e Rafael 
Pereira (Luanda, 18/03/2012) referiu deslocar-se todos os domingos do bairro Rocha Pinto onde reside para 
este bairro pericentral de Luanda com o intuito de participar em jogos de futebol. 
39 Extracto de entrevista ao Presidente da Sonangol Francisco Lemos (2012a, minutos 7.01 - 7.32). A resposta 
à sua própria questão foi "[…] devemos ocupar a cidade porque a [sua] ocupação […] vai colocar pressão 
sobre todos nós porque precisamos de criar as condições de habitabilidade na cidade." 
40 O então Ministro da Construção Fernando Fonseca (2012) reforçou este facto em entrevista. 
41 Informação de acordo com entrevista a um representante do Governo angolano responsável pela gestão 
da nova cidade do Kilamba (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012) e brochuras do Governo de 
Angola (s/d(a); s/d(b)). 
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Figura 90 – Construção das infra-estruturas na Cidade do Kilamba. 

Fonte: Fotografia do Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional (2010)42. 

Contudo, as actuais infra-estruturas da cidade do Kilamba apresentam inúmeras falhas. Os 

problemas de abastecimento de água no empreendimento relacionam-se com questões de 

bombagem. Em Novembro de 2012, Borges (9 Nov. 2012a) divulgava que a resolução do 

problema dependia da conclusão da conduta do Camama a curto prazo. Pela mesma altura, 

Lemos (2012a, minutos 4.17 - 4.31) afirmou que "a água potável, que neste momento […] é 

insuficiente, só terá solução definitiva quando ficar construída a captação do Bita [rio Kwanza] 

cuja obra levará aproximadamente entre 12 e 15 meses".  

Por outro lado, no Kilamba também existem constrangimentos energéticos idênticos aos do resto 

da cidade de Luanda – "tem falhas como em toda [a] cidade, mas a um nível de 95% em relação 

ao resto […]" (entrevista a uma moradora na cidade do Kilamba, pela Autora, correio electrónico, 

23/12/2013). Neste âmbito, o abastecimento de electricidade depende da estação do Campus 

Universitário e das duas subestações da cidade do Kilamba. O Governo espera colmatar as suas 

lacunas a médio prazo através do reforço da capacidade da central térmica da Camama (Borges, 

2012). No condomínio são visíveis os postos de transformação (PT) nos quarteirões. Porém, não 

se observam postes de média ou alta tensão. 

"A cidade precisa de 240 MWA43 e neste momento só existe uma linha que consegue transportar 

120 [MVA]. Para o número de ocupantes da cidade hoje serve, apesar das obstruções e 

irregularidades próprias do abastecimento, mas com a ocupação efectiva de 20.000 famílias 

definitivamente é insuficiente. Vai ser preciso encontrar uma solução de curto prazo. Conforme disse 

                                                             
42 A fotografia foi disponibilizada por um ex-responsável do projecto da nova cidade do Kilamba, na 
sequência da entrevista efectuada a ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto 
da nova cidade do Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
43 Unidade de medida: Mega Volt-ampere. 
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o Sr. Presidente a barragem de Cambambe e a central [eléctrica] combinados só possivelmente 

dentro de dois a três anos." (Lemos, 2012a, minutos 3.01 - 3.55) 

Em Março de 2013, a rede de drenagem da cidade do Kilamba não conseguiu escoar a intensa 

água da chuva. As vias estiveram inundadas, as áreas verdes ficaram cobertas e o trânsito 

condicionando. Algumas crianças nadaram ao longo da rua, como se de uma grande piscina se 

tratasse (Anónimo, 2013b; 2013c)44. Por outro lado, o sistema de combate ao incêndio também 

não se encontra operacional porque os encaixes das bocas-de-incêndio foram implementados de 

acordo com a norma chinesa. Esta não é compatível com o sistema utilizado em Angola45. Por 

fim, o depósito de recolha selectiva de lixo está actualmente condicionado pela existência de um 

único aterro comum (Marques apud Carvalho, 1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b). 

A questão da deficiência das infra-estruturas no empreendimento, tal como a escassez de 

equipamentos e serviços, é particularmente importante para a análise da qualidade urbana e 

habitacional do condomínio. Interessa-nos, por outro lado, recordar que foram problemas 

semelhantes em Luanda, no centro urbanizado ou nas áreas periurbanas, que serviram como 

justificação de destaque do Governo para a construção desta nova cidade. Todavia, os problemas 

de infra-estruturas do Kilamba só poderão ser ultrapassados caso o Executivo garanta o 

investimento financeiro e técnico necessário à sua plena concretização. Porém, como referido por 

um representante governamental: "sai muito mais caro fazer infra-estruturas do que construir 

[novas] habitações" (entrevista a um arquitecto angolano, representante de Instituto governamental 

de Luanda com intervenção no território, pela Autora, Lisboa, 26/10/2012). Acresce que o 

investimento em infra-estruturas não tem uma visibilidade política mediática a curto prazo. 

Ainda assim, apesar de apresentar deficiências, a nova cidade do Kilamba traduz o maior 

investimento do Estado ao nível do reforço das infra-estruturas urbanas. Por um lado, a situação 

relaciona-se com a vontade do Governo angolano de criar melhores condições de vida urbana e 

de habitabilidade para a classe média emergente. Por outro, relaciona-se com a mencionada 

intenção de expandir a capital angolana no sentido sul-nascente (ver subcapítulo 4.4 sobre 

expansão urbana mercantilizável). 

                                                             
44 As filmagens estão disponíveis em 
https://www.facebook.com/vídeo/embed?vídeo_id=348185565283356 [Consult. 18 Dez. 2013] e em 
https://www.facebook.com/vídeo/embed?vídeo_id=502072539851548 [Consult. 18 Dez. 2013]. 
45 Informação segundo entrevista a um ex-representante do Governo angolano, simultaneamente ex-
responsável pela construção da cidade do Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 
8/05/2012). 

https://www.facebook.com/v
https://www.facebook.com/v
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GOVERNAÇÃO  

A nova cidade do Kilamba é um projecto habitacional de iniciativa pública. O projecto foi 

incentivado pelo Presidente do Governo de Angola e enquadra-se no âmbito do Acordo de 

Parceria Estratégica Público-Privada estabelecido em 2004 com a China46, respectivamente entre 

o Ministério das Finanças de Angola e a empresa China International Fund (CIF)47. O 

empreendimento contou ainda com o envolvimento da firma internacional Pierson Capital Group48. 

O Plano de Urbanização da área de intervenção, designado por Kilamba Kiaxi – Fase I (PU.KK-

I), foi realizado pela empresa portuguesa de consultoria de engenharia e gestão TPF PLANEGE 

(2009)49 (ver figura 78). 

O projecto começou a ser desenvolvido, em 2005, pelo Gabinete de Reconstrução Nacional, o 

qual detém autonomia administrativa e financeira. De acordo com uma entrevista a um ex-

representante do Governo e ex-responsável pela gestão da cidade do Kilamba (Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 19/04/2012), antes das eleições legislativas de 2008, o Gabinete de 

Reconstrução Nacional mandou delimitar o perímetro da cidade do Kilamba para alimentar a 

expectativa da população sobre o empreendimento. A partir de 2009 o PUKK-I passou a integrar 

os objectivos do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH). O conjunto residencial 

do Kilamba foi inaugurado por José Eduardo dos Santos a 11 de Julho de 2011. A construção da 

primeira fase do Kilamba respeitou a calendarização governamental que previa a conclusão da 

primeira fase do condomínio até Dezembro de 2012, imediatamente após as segundas eleições 

legislativas.  

                                                             
46 Conforme referido no capítulo 3, foram construídas várias urbanizações em Angola ao abrigo desta 
parceria estratégica. A carta enviada pelo Gabinete de Reconstrução Nacional para o Director do China 
International Fund (CIF) em Janeiro de 2005 (carta de confirmação Ref: 005/NT/DGRN/2005) formalizou 
o arranque do processo. 
47 A CIF foi criada em 2003 para financiar grandes projectos de reconstrução nacional, principalmente em 
países africanos como em Angola. O crédito é atribuído pelo Governo chinês e o pagamento é 
maioritariamente efectuado através de petróleo. 
48 Os contornos desta parceria privada são pouco claros e envolvem a participação de Pierre Falcon, 
recentemente condenado pela justiça francesa por tráfico de influências, comércio de armas e abuso de bens 
públicos no âmbito do caso Angolagate (década de 1990). 
A informação foi confirmada por um ex-representante do Governo angolano, simultaneamente ex-responsável 
pelo projecto da nova Cidade do Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 19/04/2012; 
8/05/2012). 
49 A TPF PLANEGE também supervisionou os trabalhos de construção no empreendimento, de acordo com 
informação em http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15 
[Consult. 27 Nov. 2013]. 

http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15
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Recentemente (2011) a gestão da cidade do Kilamba transitou para a Sonangol Imobiliária 

(SONIP) que, como atrás mencionado, é uma subsidiária da empresa estatal (Sonangol) 

responsável pela exploração de petróleo e gás natural em Angola. Para além do condomínio em 

altura do Kilamba, a Sonangol Imobiliária também passou a gerir outras pretendidas novas 

centralidades, como as referidas em Cacuaco, Zango, Km 44 e Kapari. Em Angola, a estreita 

relação entre exploração petrolífera e gestão do território tende a acentuar-se.  

"A criação da cidade do Kilamba inscreve-se, pois, na forma moderna de pensar as cidades"50 

O condomínio em altura do Kilamba faz parte da ampla e mediática estratégia urbana e 

habitacional pública nacional que tem como principais objectivos contribuir para a extinção das 

áreas periurbanas à escala macro e corrigir o actual crescimento desordenado das cidades. A sua 

implementação tem sido acompanhada por várias acções de propaganda governamental (notícias 

e reportagens televisivas51, conferências52, etc…) que visam: (1) divulgar e promover as políticas 

urbanas e habitacionais estatais, à escala nacional e internacional; (2) garantir a adesão da 

sociedade civil em geral ao Programa Nacional de Urbanismo e Habitação em vigor desde 2009; 

e (3) garantir a adesão das populações locais às paradigmáticas acções governamentais em curso 

desde o início do milénio. 

"[…] deverá se iniciar a implementação dos distintos programas [urbanos e habitacionais] por forma 

a que eles estejam em materialização avançada [em] 2006, [devidamente] acompanhados da 

propaganda e marketing adequados[,] com a visibilidade [...] dos objectivos alcançados, onde se 

possa realçar os exemplos já executados e em funcionamento [e] que permitam que a população 

acredite nos resultados previstos." (Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução 

Nacional, s/d(a), p.4)  

Na cerimónia de inauguração da cidade do Kilamba o Presidente José Eduardo dos Santos, 

também afirmou querer "fazer da cidade de Luanda uma das mais belas do mundo" (Rosa, 2011, 

p. 22). Na mesma linha, o Governo procurou internacionalizar a imagem da capital angolana 

difundindo simultaneamente a imagem de um Estado moderno, progressista e inovador. Para o 

                                                             
50 José Eduardo dos Santos apud Continente ([?] 2011, p.3). 
51 São exemplo algumas notícias, registos sonoros e/ou vídeo apresentados ao longo desta tese e 
referenciadas em bibliografia, como a reportagem apresentada em Especial Informação (2013a) e em 
Especial Informação (2013b). 
52 São exemplo os eventos destacados no subcapítulo 3.4 sobre a apresentação do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação. 
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efeito, através da promoção da nova cidade, o Estado visou: (1) criar uma alternativa ao actual 

centro urbanizado; (2) conceber um conjunto residencial paradigmático, devidamente infra-

estruturado e com serviços53; (3) gerar um polo moderno, de gestão autónoma, capaz de promover 

o desenvolvimento da região; e (4) constituir as bases para a expansão da cidade de Luanda, a 

sul da Via Expresso, em consonância com a proposta dos Institutos Shanghai Tongji & Shenzhen, 

identificada pelos Planos Integrados de Luanda e Bengo (2011) como uma das alternativas a 

considerar.  

Como mencionado, a promoção do condomínio residencial também procurou contribuir para a 

resolução do défice habitacional, de infra-estruturas urbanas e/ou de serviços sociais em Luanda, 

configurando-se como uma iniciativa a replicar nas restantes regiões de Angola. Na mesma linha, 

o Estado pretende reproduzir o modelo urbano e habitacional da cidade do Kilamba nas demais 

Províncias do país, de Cabinda ao Cunene. Neste contexto, o Presidente dos Santos referiu-se ao 

condomínio como "[…] um profundo exemplo da política social levada a cabo no país para 

resolver o défice habitacional" (Santos apud Rosa, 2011, p. 24). Com este tipo de discurso o 

Governo tem logrado reforçar as expectativas da população no que se refere a obter casa própria, 

incluindo as dos grupos sociais de menores recursos. 

"Mais exemplos se poderiam dar e com vantagens [políticas para o Governo] se as urbes estivessem 

em curso mesmo na fase de infra-estruturas [e] com um ou outro exemplar como sucedeu no projecto 

Nova Vida[,] e a repetir-se em todas as cidades capitais[,] algumas vilas e cidades. [Desta forma] 

as populações acreditariam [poder] "vir a ter casas". […] Finalmente estamos crentes que poderemos 

ter realmente o país transformado num vasto canteiro de obras como disse e garantiu 0154." (Grupo 

Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional, s/d(a), p.5)  

"Primeiro havia a necessidade de habitação, depois havia a necessidade de enganar a 

população"55  

A cidade do Kilamba é um projecto habitacional de iniciativa pública, de natureza política e 

implementação top-down, A reserva fundiária onde se inscreve (Decreto Presidencial n.º 32/11) 

                                                             
53 De acordo com a entrevista a um representante do Governo angolano (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
18/04/2012), a nova cidade do Kilamba não contempla nenhuma área industrial para não fazer 
concorrência à Zona Económica Especial (ZEE) de Luanda, situada a cerca de 25 km de Kilamba (segundo 
ferramenta Google Maps) para nascente.  
54 01 refere-se ao Primeiro Ministro e Chefe de Estado, José Eduardo dos Santos. 
55 Extracto de entrevista a um ex-representante do Governo angolano (Autora, Rafael Pereira e Ricardo 
Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
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encontra-se georreferenciada através de microlocalização, ou seja, com elevado grau de 

exactidão. Recordamos que, segundo o Grupo Técnico das Urbanizações (s/d(b), p. 2), em 

Angola "a Microlocalização constitui a delimitação desenhada da porção de terreno seleccionado 

para nele ser desenvolvido o desenho urbano da futura urbanização, com o cumprimento da 

correspondente configuração proposta".  

Neste contexto, à semelhança das demais reservas de terrenos estatais56, a identificação da área 

de intervenção da pretendida nova centralidade do Kilamba foi realizada por técnicos executivos 

do Gabinete de Reconstrução Nacional durante reconhecimento aéreo e prospectivo da região. A 

observação e demarcação do território, do seu perímetro e área, foram realizadas de helicóptero 

sem critérios objectivados.  

Como referido no capítulo 4, muitas das reservas fundiárias estão direccionadas para a construção 

de novos condomínios habitacionais em altura. Por questões relacionadas com propaganda 

política, o Governo angolano optou pela designação novas centralidades, em detrimento da 

primeira designação oficial: microlocalizações. Através da adopção desta nova terminologia, o 

Governo, com o partido MPLA no poder, visou reforçar a sua popularidade enquanto entidade 

promotora, e mais recentemente gestora, de grandes e simbólicos centros urbanizados. Estes 

deveriam ser residenciais, com infra-estruturas, serviços, lazer, etc.., e configurar novos polos de 

dinamização económica, geradores de emprego57.  

A estratégia encontra-se em consonância com as intensões iniciais do Governo (2004/2005) para 

a construção de novos assentamentos populacionais em Angola em simultâneo: "recordamos que 

as orientações políticas sobre estes assentamentos são claras quando exigem que as mesmas 

alberguem soluções para garantia de habitabilidade, emprego58, cultura e serviços…" (Grupo 

Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional, s/d(a), p. 4). A cidade do 

Kilamba, actual bandeira do Governo para a resolução dos problemas urbanos e habitacionais 

da capital angolana, consequentemente de Angola, configura o primeiro grande empreendimento 

habitacional edificado por iniciativa do Estado no quadro descrito. 

                                                             
56 Os mapas das reservas fundiárias do Estado apresentados no subcapítulo 4.4 sobre Expansão Urbana 
apresentam como título "Microlocalização da Reserva Fundiária", seguindo-se o respectivo nome e Província, 
antes da referência à área e aos pontos de georreferenciação. 
57 Entrevista a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do 
Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
58 Bold conforme destaque do autor. 
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"Estamos em crer que com as orientações baixadas [pelo Presidente de Angola] para iniciar em 

simultâneo com os assentamentos populacionais em toda a extensão do país […] mesmo que [em] 

2006 os mesmos não estejam completamente construídos […] grande parte da população pode 

acreditar que o MPLA e o seu 0159 são a garantia não só da habitação como de condições de vida 

melhores, [com] emprego […] assistência e serviços." (Grupo Técnico das Urbanizações do 

Gabinete de Reconstrução Nacional, s/d(a), p.4)  

Para a concretização do Plano de Urbanização e projecto da cidade do Kilamba, não foi 

realizado nenhum estudo sócio-territorial e habitacional prévio, actualizado e aprofundado sobre 

a capital do país. Conforme mencionámos, os trabalhos de diagnóstico existentes, efectuados 

sobre Luanda nas últimas décadas, encontram-se completamente desactualizados devido ao 

crescimento urbano acelerado da capital. Muitas vezes a metodologia adoptada para a recolha 

de dados não é explicitada o que gera muitas reservas no que se refere ao seu rigor. Por outro 

lado, o ponto de vista adoptado pelo Gabinete de Reconstrução Nacional, de helicóptero e de 

cima para baixo, para delimitar a área da cidade do Kilamba, também não contribuiu para 

aproximar o sistema de governação das potencialidades sócio-espaciais da cidade e das suas 

condicionantes efectivas.  

Como exposto, o Governo angolano programou a criação de um polo habitacional infra-

estruturado e expansível, em malha de quadrícula, para o novo empreendimento do Kilamba (fase 

1). Esta metodologia deveria ser replicada em outras pretendidas novas centralidades. Contudo, 

a sua adaptação ao local tem sido pouco rigorosa. No Kilamba não foi efectuado nenhum 

levantamento topográfico e o Plano de Urbanização da nova cidade do Kilamba (PUKK-1) foi 

desenhado sem ter em consideração uma análise mais aprofundada das características do terreno. 

"[Para os novos assentamentos populacionais] foram seleccionados terrenos que apresentam 

topografia, representação plástica recomendável e […] disponibilidade imediata para o uso das 

suas superfícies, por se tratar de terrenos livres, a necessitar de limpeza da sua camada superficial 

e, em raríssimos casos, desmatação prévia" (Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de 

Reconstrução Nacional, s/d(c), p.8).  

Nesta linha, no Kilamba o solo é tendencialmente plano, à data da produção do plano 

apresentava pouca arborização e, como mencionámos, estava desocupado.  

                                                             
59 Como mencionado, 01 refere-se ao Primeiro-ministro e Chefe de Estado. 
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O "mosaico de xadrez"60 implementado no Kilamba também não considerou as exigências 

geológicas e geotécnicas do local: "os terrenos [das novas urbanizações] […] nunca foram 

utilizados pelo homem, nem mesmo para cultivos das terras […] e [são], portanto, possuidores de 

camadas superficiais de solos que carecem de identificação e reconhecimentos científicos para 

efeito de edificabilidade" (Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução 

Nacional, s/d(c), p.9). Tal como abordado no subponto anterior, deste subcapítulo, sobre 

morfologia urbana, a implementação da malha de quadrícula foi adaptada in situ.  

Relativamente à hidrografia e ao clima, os novos assentamentos habitacionais incluindo o do 

Kilamba, também não beneficiaram de nenhum estudo exaustivo. O Grupo Técnico das 

Urbanizações (s/d(c), p. 9) refere apenas que: "os terrenos seleccionados, na sua maioria, 

encontram-se libertos de fenómenos hidrográficos relevantes" e que "a edificação em plenas 

superfícies verdes extensas […] contribui para uma distribuição vantajosa das temperaturas […] e 

intercâmbio do ar" (idem, p. 10). Este factor não se revelou suficiente, face a um desenho 

arquitectónico que não teve suficientemente em conta a questão do conforto ambiental, como 

atesta a utilização generalizada de aparelhos de ar-condicionado no empreendimento.  

Paralelamente, na cidade do Kilamba não foram efectuados projectos de execução de arquitectura 

ou de especialidades. Por este motivo os serviços técnicos do Gabinete de Reconstrução Nacional 

não puderam efectuar uma avaliação, positiva ou negativa, das soluções a implementar. Também 

não conseguiram controlar totalmente, quer os projectos, quer as intervenções.  

"Não deverá ser surpresa a constatação de que não se encontram reunidas as condições técnicas 

para a implementação objectiva e prática das Urbanizações dos programas constantes do programa 

com a CIF61; […] Esta realidade resulta do facto de não se encontrarem ainda reunidas as premissas 

próprias para se entrar em fase decisiva de execução dos distintos projectos, pela simples razão de 

que não existem, "de facto e em papel", projectos susceptíveis de receberem aprovação técnica 

para serem implementados e executados no terreno; […] HOJE62 ainda podemos caracterizar a 

situação técnica como, "de conceitos de busca de aprovação para execução", como se de projectos 

reais se tratassem; […] Daqui a dificuldade que o GRUPO TÉCNICO vem sentindo na caracterização 

dos trabalhos em desenvolvimento pelos projectistas, se denomina-los e caracteriza-los como 

                                                             
60 Uma vez mais, "mosaico de xadrez" é o nome localmente atribuído à quadrícula que constitui o Kilamba. 
61 Sigla-acrónimo de China International Fund. 
62 Maiúsculas ou bold conforme destaque do autor. 
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"Estudos", se como "Projectos", dada a indefinição e descaracterização em termos de conteúdo e 

abrangência dos mesmos!" (Mangueira, 2006c, p. 1) 63 

O Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional reconheceu o 

antagonismo entre as ambições políticas do projecto, indutoras de um tempo próprio, acelerado, 

por referência aos tempos da produção do musseque, e a produção política de um novo espaço 

habitacional, intimamente associado à produção de planos urbanísticos e projectos de 

arquitectura. Prevalecendo a primeira opção, competia aos serviços executivos procurar minimizar 

os impactes sócio-espaciais negativos desta situação.  

"[…] o grupo técnico já havia sentido que a decisão política de se implementarem novos núcleos 

habitacionais [,] embora reconhecidos os objectivos e alcance destas medidas [,] já chocava com 

[as] regras e [os] requisitos urbanísticos que regem a planificação e [os] estudos de urbanização e 

desenvolvimento humanos. […] Porém [,] o grupo técnico não deixou de conciliar as respostas 

técnicas [com] a decisão e objectivos políticos, tendo procurado (e continua procurando) soluções 

que minimizem os efeitos negativos resultantes da implementação de assentamentos humanos […]." 

(Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional, s/d(a), p.1)  

O Grupo Técnico das Urbanizações alertou o Director do Gabinete de Reconstrução Nacional, 

Vieira Dias Jr "Kopelipa", para a mencionada falta de informação projectual. Na mesma linha, 

recordou que os projectos urbanos, como por exemplo das vias de comunicação, e arquitectónicos, 

como dos edifícios habitacionais, tinham sido apresentados numa escala muito reduzida: "não há 

projectos realizados mas sim "ideias" sobre as vias" (Mangueira, 2006c, p. 3). Como não existiam 

projectos de arquitectura à escala de um projecto de execução, também não foram apresentados 

os projectos de estrutura dos mesmos edifícios. Por todos estes motivos, o grupo aconselhou o 

aprofundamento das propostas com a apresentação dos necessários detalhes. Quando 

confrontados com a solicitação, os técnicos da empresa China International Fund propuseram 

construir um edifício modelo à escala real, para validação do dono de obra e sua seguinte 

replicação. As recomendações técnicas do grupo executivo foram, de seguida, ignoradas. A 

vontade chinesa prevaleceu64.  

                                                             
63 Correspondência interna remetida pelo coordenador do grupo executivo do Gabinete de Reconstrução 
Nacional dirigida ao seu Director, Vieira Dias Jr "Kopelipa". 
64 Entrevista a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do 
Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
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À escala urbana, o Grupo Executivo das Urbanizações também denunciou a inadequação dos 

projectos de hidráulica e de electricidade. Os primeiros previam a construção de fossas sépticas 

em vez de estações de tratamento de águas residuais (ETARs) enquanto os segundos apresentavam 

potências reduzidas (Mangueira, 2006c). Meireles V. Júnior (2005b, p.3) já tinha referido em 

relatório interno do Gabinete de Reconstrução Nacional que "em nenhuma parte do país, incluindo 

Luanda, existem suficientes infra-estruturas que possam suportar tal programa [urbano e 

habitacional nacional]. As existentes, não conseguem cobrir as necessidades actuais". Pelo mesmo 

motivo, alguns técnicos do Ministério do Urbanismo e Habitação também tinham recomendado à 

direcção do Gabinete de Reconstrução Nacional um maior dimensionamento do sistema de 

abastecimento de água e de electricidade a implementar65.  

À escala do edificado, as inconformidades apontavam para situações de irregularidade e de 

incumprimento da legislação nacional, nomeadamente: (1) o subdimensionamento das 

comunicações horizontais e verticais dos edifícios residenciais; (2) a inexistência de escadas de 

emergência e a consequente inacessibilidade para as acções de salvamento em caso de incêndio 

nos fogos; e (3) a insuficiência de ventilação, insolação e iluminação natural nas zonas húmidas. 

Paralelamente delatou a inexistência de projectos de equipamentos, alegando que as propostas 

foram apresentadas apenas através de layout e de imagem tridimensional virtual. 

"a) NÃO EXISTEM PROJECTOS OU CONDIÇÕES PARA QUALQUER IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA 

E EXECUÇÃO DAS URBANIZAÇÕES (INFRA-ESTRUTURAS COMO REDES VIÁRIAS E REDES 

TÉCNICAS DE HIDRÁULICA – ÁGUAS E SANEAMENTOS – ELECTRICIDADE E 

TELECOMUNICAÇÕES) E CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS; 

b) AS PROPOSTAS DE SOLUÇÕES NO DOMÍNIO DA ARQUITECTURA E ESTRUTURAS 

CONDICIONAM A HABITABILIDADE DOS EDIFÍCIOS, A SEGURANÇA E A ACESSIBILIDADE, BEM 

COMO IMPEDE, NA TOTALIDADE, AS ACÇÕES DE SALVAMENTO PELOS BOMBEIROS EM CASO 

DE INCÊNDIOS." (Mangueira, 2006c, p. 4)66  

A generalidade das advertências foi subscrita pela Comissão Permanente do Conselho de Ministros 

sobre o Projecto de Construção de Novas Urbanizações e foi posteriormente endereçada pelo 

Director do Gabinete de Reconstrução Nacional (Vieira Dias Jr "Kopelipa", 2006) ao Comando 

                                                             
65 Entrevista a um representante do Ministério do Urbanismo e Habitação (Autora, Lisboa, Portugal, 
13/03/2013) 
66 Maiúsculas e bold conforme destaque do autor por comparação com o restante documento, em minúsculas 
e formatação simples. 
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Geral de execução de Obras da China em Angola (N/Ref:120/OFC/DGRN/2006; 

N:COM/19/06/2006). Todavia, o acordo firmado com a China International Fund (CIF) era 

demasiado vago. O coordenador técnico do Gabinete tinha alertado para esta possibilidade 

através do documento "Apontamentos para fazer atenção sobre (alertas…) contratos para 

assinatura". "Os angolanos cometeram o erro de não colocar as regras em papel. Os chineses 

mostravam o contrato e protegiam-se dos extras" (entrevista a um ex-representante do Governo 

angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do Kilamba, pela Autora, Rafael Pereira 

e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). O facto impediu a salvaguarda de muitos dos 

pressupostos elencados. 

"A página 23 (e ao longo do Contrato) refere a adopção dos standards e regulamentação Chinesa 

para os desenhos, construção e aceitação dos trabalhos. […] Recordamos da necessidade de se 

incluir também os nossos standards e regulamentação e, para situações de antagonismos, a 

conciliação entre os técnicos angolanos e chineses" (Mangueira, 2005, p.1). 

Esta situação fragilizou a posição do Gabinete de Reconstrução Nacional perante a construtora 

parceira e gerou situações caricatas e de difícil negociação, nomeadamente em obra, de que são 

exemplo a sinalética do empreendimento em chinês ou a altura dos equipamentos sanitários, baixa 

e ergonomicamente desajustada para a estatura média angolana. Estes desajustes poderiam ter 

sido evitados se estas e outras situações tivessem sido previamente acauteladas. 

"Bastará exemplificar que os Chineses aplicam: [1] os umbrais das janelas a 0,80 m de altura do 

pavimento e nós entre 1,00 e 1,10 m; [2] o corrimão a 0,70 m e nós a 0,90 m de altura. […] Os 

elementos retirados dos desenhos apresentados […], parece usar camas com dimensões de 1,50 x 

1,30 m (casal) e 1,50 x 0,70 (solteiro) contra 2,00 x 1,50 e 2,00 x 0.90 m do nosso standard" 

(Mangueira, 2005, p. 2) 

O coordenador do Grupo Técnico do Gabinete de Reconstrução Nacional, que defendeu o 

cumprimento dos mencionados requisitos técnicos, foi afastado das suas funções (em 2006) para 

não criar entropia no processo de edificação da nova cidade do Kilamba: "as críticas não eram 

bem-vindas dentro do partido [MPLA] e os chineses tiveram mais força" (entrevista a um ex-

representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do Kilamba, 

pela Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 19/04/2012). 

Mais recentemente, outra empresa projectista portuguesa, como a referida Iperforma, associada 

de longa data da empresa angolana líder em projecto Soapro, procurou efectuar um projecto de 
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arquitectura e especialidades para um dos quarteirões do Kilamba. O facto não se concretizou 

por incompatibilidades com as práticas chinesas: como referiu um dos responsáveis pela gestão 

do empreendimento, "português não casa com chinês" (entrevista a um representante do Governo 

angolano responsável pela gestão da nova cidade do Kilamba, pela Autora e Rafael Pereira, 

Luanda, 18/04/2012). 

A China International Fund apresentou 

ao Presidente de Angola o mesmo 

projecto que tinha apresentado na 

Venezuela alguns meses antes e que 

tinha sido rejeitado pelo seu 

Presidente homólogo, Hugo Chávez 

(figura 91).  

Figura 91 – O princípio da centralidade. 

Fonte: Fotografia do Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional (s/d) 67.  

"A Comissão Permanente do Conselho de Ministros sobre o Projecto de Construção de Novas 

Urbanizações recomendou que as equipas técnicas [afectas aos novos empreendimentos] 

[continuassem] a melhorar os projectos de acordo com a realidade e os hábitos e os costumes da 

população do país." (Vieira Dias Jr "Kopelipa", 2006).  

Respeitando a mesma lógica convergente, o Grupo Técnico do Gabinete de Reconstrução 

Nacional também recomendou a construção de edifícios de baixa densidade (quatro a cinco pisos) 

nas pretendidas novas centralidades68.  

No entanto, a sociedade angolana é imensamente heterogénea do ponto de vista sócio-cultural e 

das suas várias etnias razão pela qual as suas preferências habitacionais – se no meio rural, no 

musseque ou na cidade urbanizada, em altura ou em piso único extensivo, de alta ou baixa 

densidade – não se prestam a generalizações ou a acções de regularização, sob prejuízo de 

contribuir para a promoção de políticas urbanas e habitacionais socialmente desajustadas. Em 

                                                             
67 A imagem foi disponibilizada por um ex-responsável do projecto da nova cidade do Kilamba, na sequência 
da entrevista a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do 
Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
68 Entrevista a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pelo projecto da nova cidade do 
Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 8/05/2012). 
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Angola, independentemente do modelo urbano seleccionado – em altura de maior densidade, 

conforme aprovado pelo Governo angolano, ou em altura de menor densidade, tal como 

defendido pelo grupo executivo do Gabinete de Reconstrução Nacional – a lógica subjacente em 

ambos os casos corrobora as premissas do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação 

(PNUH): normalizar o território para controlar os novos citadinos, em nome de um pretendido e 

idealizado desenvolvimento.  

"O recurso a edifícios altos não pode ser entendido como habitação anti-social e/ou de custo [para] 

média e alta renda por quanto a concentração em alta densidade (altura) com acabamentos e 

materiais de construção de níveis económicos associados a construção de infra-estruturas das redes 

dos próprios edifícios, associados às redes técnicas exteriores pode e devem responder a resolução 

de problemas habitacionais. Embora se considere importante a cultura das populações não podemos 

esquecer que esta mesma cultura deve ser vista em termos de desenvolvimento…" (Grupo Técnico 

das Urbanizações do Gabinete de Reconstrução Nacional, s/d(a), p.1)  

A adopção de um modelo urbano em altura, assente na construção de média e alta densidade 

aponta para a rentabilização da ocupação dos edifícios e para a contenção dos custos de infra-

estruturas. Os dados oficiais apontam para um custo médio de construção na ordem dos 1.000 

USD/m2. Segundo informantes locais, o valor refere-se à área bruta de construção dos edifícios 

(entrevista a um representante do Governo angolano responsável pela gestão da nova cidade do 

Kilamba, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012) e corresponde a cerca de um terço 

do valor médio de construção apurado para o centro urbanizado (ver subcapítulo 3.2). O factor 

financeiro foi determinante para a selecção do modelo urbano adoptado.  

Por todos estes motivos, os impactes territoriais da cidade do Kilamba são os assinalados nos 

subpontos anteriores sobre (de)inserção no território e sobre a rápida ocupação e transformação 

da envolvente. Por outro lado, à semelhança das outras pretendidas novas centralidades, o 

projecto da cidade do Kilamba avançou sem qualquer estudo económico ou diagnóstico financeiro 

sobre a oferta actualmente existente para os diversos estratos sociais: alta, média ou baixa renda. 

As questões referentes ao acesso à habitação e à adequação do condomínio ao público-alvo serão 

abordadas no subponto seguinte.  

Considerando a vontade governamental de implementar rapidamente o Programa Nacional de 

Urbanismo e Habitação a curto prazo, as demais novas centralidades de Luanda e do resto do 

país não beneficiaram de uma reflexão maturada sobre os reais impactes sócio-espaciais da 
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cidade do Kilamba. Os ajustes ou adaptações, caso se revelem necessários, deverão ser 

efectuados in situ, porém contam com uma com margem de manobra diminuta, quer para a 

população, quer para o próprio Governo. 

"O mercado está a regular quem fica com as casas, 

mas há pessoa que as querem de borla…"69 

Em 2007, a CITIC Construction Co70 assinou um contrato de cerca de 3.500 milhões de USD com 

o Governo angolano para a construção da fase 1 da nova cidade do Kilamba71 (figura 92). A 

construção contou essencialmente com a participação de operários chineses mas também com 

alguns angolanos72. O valor do contrato está em consonância com a quantia avançado pela 

empresa projectista TPF PLANEGE, que refere 2.300 milhões de Euros (cerca de 3.120 milhões de 

USD) para o custo total da obra73. Todavia, segundo cálculos do Gabinete de Reconstrução 

Nacional74, o montante não chegou para cobrir a generalidade das infra-estruturas. 

Substancialmente mais elevada, a quantia total ultrapassa os 5.000 milhões de USD. 

Figura 92 – Cartaz publicitário promocional da 
fase 1 da cidade do Kilamba. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  

                                                             
69 Extracto de entrevista a um representante do Governo angolano responsável pela gestão da nova cidade 
do Kilamba (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012). 
70A CITIC Construction Co é uma subsidiária da empresa chinesa de investimento estatal CITIC Group, 
anteriormente designada de China International Trust and Investment Corporation.  
71 A informação encontra-se disponível na página da empresa CITIC Construction Co, em 
http://www.cici.citic.com/iwcm/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDgyOTUzNDhlNzlkZjAxMzRhNzE
5NzFiNjA2MGEscDosYTosbTo=/show.vsml [Consult. 04 Dez. 2013]. O valor também foi divulgado em 
diversos meios de comunicação social (Público, 5 Jul. 2012; Redvers, 2 Jul. 2012). O financiamento da 
construção da cidade do Kilamba foi efectuado pelo Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). 
72 A informação sobre as aulas experimentais de treino de construção da CITIC Construction Co a angolanos 
encontra-se disponível em 
http://www.cici.citic.com/iwcm/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDgyOTYyMDVhYzEwOTAxMjA1Z
mMxNTRhYjAwMGEscDosYTosbTo=/show.vsml [Consult. 11 Jan. 2014]. 
73 Os dados encontram-se disponíveis em 
http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15 [Consult. 27 Nov. 
2013]. 
74 Entrevistas a um ex-representante do Governo angolano e ex-responsável pela gestão da cidade do 
Kilamba (Autora, Rafael Pereira e Ricardo Cardoso, Luanda, 19/04/2012; 8/05/2012). 

http://www.cici.citic.com/iwcm/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDgyOTUzNDhlNzlkZjAxMzRhNzE
http://www.cici.citic.com/iwcm/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDgyOTYyMDVhYzEwOTAxMjA1Z
http://www.tpf.eu/red4net/pub_content.asp?content=3&id=834&locale=pt&org=15
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Em 2010, o Presidente de Angola informou que a venda de habitação de interesse social 

subsidiada pelo Estado, edificada no âmbito do Programa Nacional de Uranismo e Habitação, 

não deveria ultrapassar os 60.000 USD75. Contudo, no final de 2011 os imóveis do Kilamba 

foram colocados à venda por um valor mínimo de 125.000 USD e máximo de 200.000 USD. 

Verificando a disparidade de valores, a generalidade dos interessados contestou os preços 

apresentados. Por outro lado, o Governo argumentou que a pretendida nova centralidade não se 

destinava aos grupos sociais de menores recursos: "alguns indivíduos pensaram que iam ter 

[acesso às casas a custo muito reduzido], mas não é assim!" (entrevista a um representante do 

Governo angolano responsável pela gestão da nova cidade do Kilamba, pela Autora e Rafael 

Pereira, Luanda, 18/04/2012). 

No conjunto habitacional do Kilamba foram, então, disponibilizados aproximadamente 3.200 

apartamentos, preparados para acolher cerca de 20.000 pessoas. Apesar do condomínio ter 

atraído um elevado número de inscrições, superior a 77.00076, a maioria dos candidatos não 

reunia as condições mínimas necessárias à aquisição das imóveis, nomeadamente ter capacidade 

económica para efectuar pronto pagamento ou obter financiamento através de crédito bancário.  

O acesso à habitação do Kilamba ficou comprometido pela falta de co-participação financeira do 

Estado77, que permitiria baixar o valor de venda dos fogos, e pela falta de confiança da banca 

na capacidade de cumprimento dos proponentes a longo prazo, ou seja, do pagamento do valor 

do imóvel agravado pela taxa de juro, e na instabilidade dos mercados internacionais, 

nomeadamente a oscilação da mencionada taxa (entrevista a um representante de organização 

não-governamental internacional que actua na área social e do território na capital angolana, pela 

Autora e Rafael Pereira, Luanda, 17/04/2012).   

No primeiro trimestre de 2012 o Governo angolano suspendeu as candidaturas para 

posteriormente iniciar um processo de comercialização por via de renda resolúvel78 (Decreto 

Presidencial nº 107/12, de 7 de Junho). Numa primeira fase, esta modalidade previa beneficiar 

                                                             
75 O valor foi sobejamente divulgado através dos meios de comunicação social (OJE, 5 Ago. 2010; Faria, 
12 Jun. 2011).  
76 Os dados referentes à procura e venda dos apartamentos da cidade do Kilamba foram divulgados pela 
comunicação social (Rosa, 2011; Cascão apud Angonotícias, 31 Jan. 2013b) e confirmados pela Autora e 
Rafael Pereira em entrevista a um representante do Governo angolano responsável pela gestão da nova 
cidade do Kilamba (Luanda, 18/04/2012). 
77 A actuação do Estado também ficou condicionada pela co-participação de um investidor privado. 
78 Na modalidade de venda através de renda resolúvel a aquisição do imóvel é efectuada através do 
pagamento de mensalidades. A renda mensal amortiza o valor total da dívida ao longo dos anos. 
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funcionários públicos e antigos combatentes e, numa segunda fase, todos os angolanos sem 

habitação própria ou inscrição num programa habitacional do Estado. Segundo informações do 

Fundo de Fomento Habitacional da República de Angola (2012), entidade responsável pela gestão 

de alguns imóveis, os modelos financeiros praticados e a intermediar pela empresa Delta 

Imobiliária seriam os expostos na tabela 11: 

Tabela 11: Valor das rendas mensais para aquisição dos imóveis na cidade do Kilamba (USD). 

Tipologia Valor do  
Imóvel 

Taxa de 
 Juro 

Nº de  
Prestações 

Prestação 
 Mensal (1) 

Valor Mensal do 
 Condomínio 

Encargo Total 
 Mensal 

T3A 125.000 3% 360 524,60 78,69 603,29 

T3+1 140.000 3% 360 587,50 88,13 675,63 

T5 200.000 3% 360 839,30 125,90 965,63 

(1) Sem entrada inicial. 

Fonte: Fundo de Fomento Habitacional da República de Angola (2012). 

Os preços praticados pela empresa Delta Imobiliária, para a venda dos imóveis do Kilamba, são 

semelhantes aos inicialmente divulgados pela empresa SONIP. Contudo, os compradores 

passaram a beneficiar das vantagens do pagamento faseado. Por outro lado, o valor dos 

apartamentos ficou inflacionado pela intervenção da banca. Ao fim de 30 anos, os apartamentos 

de 125.000 USD custariam aproximadamente 190.000 USD; os de 200.000 USD custariam 

cerca de 300.000 USD, em ambos os casos excluindo os encargos com o condomínio. 

Antes do primeiro lançamento de venda, até meados de 2011, aproximadamente quarenta 

entidades estatais, incluindo diversos Ministérios79 e empresas80, solicitaram a aquisição de 

apartamentos na cidade do Kilamba (Jornal de Angola, 20 Ago. 2011b). No ano seguinte, após 

as eleições legislativas, a comunicação social mencionou irregularidades relacionadas com a 

aquisição dos imóveis através da modalidade de renda resolúvel (Clube-K, 15 Out. 2012a; Clube-

K, 17 Out. 2012b). Os potenciais compradores incluíam funcionários privados pró-MPLA, entre 

outros alegadamente não admissíveis. A lista divulgada pelo Jornal de Angola (13 Out. 2012, p. 

28), agrupou os candidatos por categorias, incluindo as que designou de "músicos que 

participaram na campanha eleitoral", "comunicação social", "clínica Multiperfil", "médicos de 

                                                             
79 Entre os quais os Ministérios do Ambiente, Comunicação Social, Justiça, Energia e Águas, Saúde e 
Administração do Território.  
80 Entre os quais a Angop, Edições Novembro, Alfândegas, TAAG, TPA, Epal, Edel, ENE e Cimangola. 
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várias unidades hospitalares" e "entidades eclesiásticas". Por outro lado, alguns candidatos já 

possuíam casa própria ou estavam inscritos em outros programas habitacionais do Estado81, e 

visavam obter casas a custos reduzidos, com o objectivo de os introduzir no mercado de 

arrendamento. 

O fenómeno contraria os critérios mínimos estipulados pelo Governo para ter acesso a uma 

habitação por via de renda resolúvel no condomínio do Kilamba. As regras consistem em ser 

cidadão angolano maior de idade (18 anos) e possuir residência permanente em Angola, 

exceptuando os diplomatas. As normas também incluem ter acesso a um contrato de trabalho de 

longa duração ou permanente82. 

No final de 2012, das cerca de 13.500 habitações à data disponíveis para comercialização, 

apenas 4.111 tinham sido adquiridas, 465 por pronto pagamento, 96 por crédito bancário e 

3.550 por renda resolúvel (Lemos apud Rosa, 10 Nov. 2012a; 10 Nov. 2012b)83. Considerando 

a ineficácia da operação, o Presidente de Angola visitou o empreendimento e criticou o que 

considerou ser "a excessiva interferência administrativa e burocrática do processo de renda 

resolúvel ou comercialização de imóveis" (Santos, 2012, minutos 2.20 - 2.36). O Chefe de Estado 

reuniu-se no local com alguns membros do Executivo relacionados com a implementação do 

projecto e com representantes da empresa SONIP. De seguida "baixou como orientações"84 a 

criação de mecanismos eficazes para o rápido acesso à habitação:  

"Não se justificaria que as casas ficassem tanto tempo fechadas quando as empresas imobiliárias 

privadas até vendem as casas antes da sua conclusão, vendem na planta. Nós temos aqui cerca de 

20.00085 apartamentos há mais de um ano! Não conseguimos realizar a comercialização e isso 

só pode mesmo acontecer num Governo com razões de natureza burocrática e administrativa, de 

negligência, etc… problemas que nós estamos aqui para resolver. Porque é que não se consegue 

comercializar essas casas? Quando a aderência é grande… Toda a gente quer! […] Se não 

houvesse procura, era normal. Mas há pessoas que não sabem como chegar aqui, o que não é 

                                                             
81 Alguns destes candidatos possuíam imóveis como por exemplo no projecto Nova Vida. O facto foi 
confirmado em entrevista a um dos beneficiados (Autora, Lisboa, Portugal, 25/10/2012). 
82 Os critérios de admissão ao regime de renda resolúvel na cidade do Kilamba foram divulgados nos meios 
de comunicação social (Angonotícias, 23 Jun. 2012b; Cangüe, 27 Jul. 2012). 
83 A informação foi disponibilizada pelo Presidente da empresa SONIP durante a visita do Presidente da 
República à cidade do Kilamba. 
84 A expressão é recorrentemente utilizada em Angola para referenciar as diversas instruções do Presidente 
José Eduardo dos Santos. 
85 O número de apartamentos identificado pelo Presidente de Angola é superior ao divulgado pelo Presidente 
da SONIP (13.500). 
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normal nem é bom para a imagem do nosso Governo. Então, o principal tema da nossa reunião 

aqui é ver quais são as dificuldades, quais são os constrangimentos, que nos levam ou não a colocar 

essas casas à disposição de todos aqueles que têm necessidades e que procuram melhorar as suas 

condições de habitação." (Santos, 2012, minutos 2.38 - 4.08)  

José Eduardo dos Santos considerou que os imóveis não estavam a ser comercializados por falta 

de operatividade das instituições e empresas envolvidas no processo. Todavia não questionou a 

estratégia que esteve na origem da construção do condomínio. Esta privilegia a participação de 

privados na definição das políticas públicas habitacionais, mesmo quando promovidas em torno 

das necessidades das populações mais carenciadas.  

"Portanto, nós vamos começar a produzir uma informação do Presidente do Conselho de 

Administração da Sonangol, entenda SONIP empresa imobiliária da Sonangol. Nós criámos 

justamente essa empresa imobiliária para transferir a responsabilidade do aparelho administrativo 

do Estado, dos Ministérios, etc… para uma empresa com autonomia administrativa, patrimonial e 

financeira que pudesse realizar os seus actos de gestão e com essa imobiliária iriamos concluir a 

construção dos imóveis e proceder à comercialização. Parece-me que todos os caminhos que 

escolhemos são os melhores, então vamos ver o que há como entrave, para superar." (idem, minutos 

4.08 - 5.10)  

Por outro lado, a passagem de competências administrativas de algumas estruturas do Estado para 

a empresa SONIP, subsidiária da petrolífera Sonangol, assinala a transferência de 

responsabilidades sobre o insucesso da operação Kilamba, em particular, e do Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação, do qual é representante. Perante este cenário, o Presidente 

da República de Angola considera que, ao transferir as competências e as responsabilidades 

(económicas, sociais, urbanas e habitacionais) para os privados, está a defender a imagem 

política do Estado perante a opinião pública. 

Por sua vez, a empresa gestora SONIP mencionou o baixo rendimento da população como o 

principal motivo de fracasso do projecto (TPA, 2012). Esta constatação transparece uma crítica 

velada às políticas económicas do Governo. Contudo, para ir de encontro às expectativas do 

Chefe de Estado, o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol aceitou abdicar da 

margem de lucro empresarial para conseguir baixar o preço dos imóveis.  
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"Se a Sonangol renunciar a juros de suprimentos86 […] e a SONIP renunciar a toda a margem de 

lucro, os preços podem reduzir. Se nós tivermos casas entre 60 a 70.000 [dólares] quase por certo 

que vamos ter uma procura muito mais elevada e quase por certo o mercado de crédito estará muito 

mais aberto." (Lemos, 2012b, minutos 8.08 - 8.31) 

No final de Janeiro de 2013 a subsidiária da Sonangol divulgou novos preços para a 

comercialização dos apartamentos da cidade do Kilamba87. Também difundiu novos formatos de 

financiamento para as famílias proponentes compradoras (tabelas 12, 13 e 14). Contudo os 

valores continuavam acima do apontado pelo Presidente da SONIP. Tal significa que o sector 

privado não renunciou a toda a margem de lucro ou que os custos com o empreendimento são 

ainda mais elevados do que os identificados. 

Pouco depois, a empresa Delta Imobiliária (2013) lançou uma nova tabela de preços para a 

pretendida nova centralidade do Kilamba. A actualização considera um acréscimo da prestação 

anual para a modalidade de renda resolúvel e para o regime de arrendamento. Os valores situam-

se entre aproximadamente 110 USD/ano e 515 USD/ano (ou seja, perto dos 3%) consoante as 

tipologias ou as modalidades88. O valor base de venda dos imóveis mantem-se.  

Tabela 12: Prestação mensal para renda resolúvel com capital inicial no Kilamba (USD). 

Tipologia Valor Residência  Capital Inicial Valor Remanescente Prestação Mensal (1) 

15 anos (2) 20 anos (3)  

T3A 70.000 14.000 56.000 390 310 

T3B 80.000 16.000 64.000 440 360 

T3+1 90.000 18.000 72.000 500 400 

T5 180.000 36.000 144.000 1000 800 

(1) O pagamento da prestação é anual; (2) para idade superior a 40 anos; (3) para idade inferior a 40 anos. 

Fonte: Dados disponíveis em SONIP (2013, p.1).   

  

                                                             
86 Tal implica que a Sonangol estava a efectuar reforços de capital e contava ter ganhos suplementares. 
87 Os preços apresentados fazem parte de uma tabela de preços alargada que, para além da cidade do 
Kilamba, inclui as ditas novas centralidades do Zango, de Cacuaco, de Kapari e do Km 44. Como referido 
no capítulo 4 (tabela 9), os valores diferem consoante os empreendimentos. 
88Mais informação disponível em 
http://www.deltaimobiliaria.co.ao/applets/pictures/A0544375AFA64236A78B48135353EDCA.pdf 
[Consult. 9 Dez. 2013]. 

http://www.deltaimobiliaria.co.ao/applets/pictures/A0544375AFA64236A78B48135353EDCA.pdf
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Tabela 13: Prestação mensal para renda resolúvel sem capital inicial no Kilamba (USD). 

Tipologia Valor Residência  Capital Inicial Valor Remanescente Prestação Mensal (1) 

15 anos (2) 20 anos (3) 

T3A 70.000 - - 550 460 

T3B 80.000 - - 630 530 

T3+1 90.000 - - 720 600 

T5 180.000 - - 1.430 1.190 

(1) O pagamento da prestação é anual; (2) para idade superior a 40 anos; (3) para idade inferior a 40 anos. 

Fonte: Dados disponíveis em SONIP (2013, p.1).  

Tabela 14: Venda a pronto pagamento e prestação mensal para arrendamento (USD). 

Tipologia Valor Residência (1)  Renda Mensal Renda Anual (2)  

T3A 70.000 350 4.200 

T3B 80.000 400 4.800 

T3+1 90.000 450 5.400 

T5 180.000 900 10.800 

(1) É efectuado um desconto comercial de 7% nas vendas a pronto pagamento e, contrariamente ao processo de renda 
resolúvel ou arrendamento, não é solicitada declaração de rendimentos ou recibo do último vencimento auferido; (2) à 
semelhança da renda resolúvel o pagamento da prestação é anual. O primeiro ano é pago no acto da assinatura do 
contrato e os restantes anos são pagos até dia 31 de Março do ano a que correspondam as referidas rendas. 

Fonte: Dados disponíveis em SONIP (2013, p.2).  

Ainda que com modalidades mais flexíveis e com preços mais acessíveis, o acesso aos 

apartamentos da cidade do Kilamba continuam a ser inacessíveis para a maioria da população 

angolana, incluindo os eventuais beneficiários de venda por via de renda resolúvel. Os 

funcionários estatais com mais de 40 anos, por exemplo, não conseguem diluir o valor da 

prestação mensal por mais de 15 anos.  

"Vamos precisar encontrar soluções criativas para […] a demografia. O cliente que hoje aparece 

tem entre 35 e 45 anos, e possivelmente 50 anos, [e] a renda resolúvel a 30 anos já não funciona, 

a renda resolúvel a 40 anos já não funciona, mas infelizmente essa faixa etária são quadros 

intermédios do Estado, porque o Estado ainda é o grande empregador, que têm rendimentos e estão 

à procura de melhores condições de habitabilidade. Mas podem ficar restringidos porque depois o 
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tempo remanescente para trabalhar já não é suficiente para haver uma renda mais comutativa." 

(Lemos, 2012b, minutos 9.20 - 10.15) 

Mesmo sem garantia de acesso, a entrega do processo de candidatura à mediadora Delta 

Imobiliária obriga ao pagamento imediato de 500 USD89. Alguns relatos referem que os 

funcionários da Delta estavam a solicitar o pagamento de cerca de 2.000 USD para atendimento 

prioritário90.    

Como referido, a procura habitacional na cidade do Kilamba foi logo muito elevada e contou com 

a participação de diversos extractos socioeconómicos. Neste cenário, a dificuldade de acesso à 

moradia relaciona-se com a fraca capacidade económica da maioria da população, tal como 

apontado pelo presidente da Sonangol, principalmente dos grupos sociais de menores recursos, 

tendencialmente excluídos do sector formal.  

Mesmo reduzindo o valor de venda dos imóveis, a banca continua a enfrentar um elevado factor 

de risco financeiro: "o sistema bancário está muito receoso e com razão" (Lemos, 2012b, minutos 

9.15 - 9.18). A insegurança relaciona-se essencialmente com a fraca esperança média de vida e 

com os frágeis mecanismos oficiais de acesso à propriedade (ver capítulo 3 desta tese). 

Actualmente, a atribuição de um título provisório aos apartamentos do Kilamba, como parcela ou 

fracção do imóvel, é uma das grandes preocupações da banca relativamente à atribuição de 

crédito. Por este motivo o Governo prevê a atribuição de um documento tipo, formalizado através 

de registo informático, que garanta segurança jurídica ao titular e também confiança ao sistema 

bancário.  

Consideramos ser ainda demasiado prematuro avaliar a eficácia dos resultados deste acerto 

estratégico. Por um lado, em Setembro de 2013, o Presidente da cidade do Kilamba afirmou que 

os apartamentos do empreendimento tinham sido totalmente vendidos. Joaquim Israel Marques 

referiu ainda que já residiam 40.000 pessoas no condomínio91. Por outro lado, na mesma data, 

o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol defendeu que existiam muitos imóveis 

para comercializar no empreendimento: "as habitações não estão todas vendidas. Nós quando 

                                                             
89A informação foi obtida através de correspondência pessoal (Fragao, 2013). O relato do informante 
também se encontra disponível em http://havemosdevoltar.wordpress.com/2013/02/22/as-centralidades-
da-humilhacao/ [Consult. 9 Dez. 2013]. 
90 A informação foi identificada através de comentários a notícias on-line (Angonotícias, 15 Mai. 2013c; 
Sérgio, 14 Jun. 2013). 
91 A informação está disponível na página oficial do Facebook da cidade do Kilamba em 
https://www.facebook.com/pages/Cidade-Do-Kilamba/413417178751827 [Consult. 10 Dez. 2013] e 
em Angop (3 Set. 2013). 

http://havemosdevoltar.wordpress.com/2013/02/22/as-centralidades-
https://www.facebook.com/pages/Cidade-Do-Kilamba/413417178751827
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declararmos que as habitações estão vendidas é porque no dia seguinte podemos empacotar […] 

os nossos haveres e vamos embora. […] nós ainda estamos na cidade do Kilamba" (Lemos, 2013, 

minutos 0.58 - 1.26).  

Considerando que se trata de um fenómeno deveras recente, não foi possível efectuar o 

levantamento dos recém-proprietários de residências na cidade do Kilamba. Por este motivo, 

também não foi possível proceder à análise da estrutura social do público-alvo.  

As questões aqui abordadas são particularmente relevantes considerando que a cidade do 

Kilamba é um projecto estratégico-político mais do que de dinamização económica, quer seja 

através da concessão do uso de terrenos, quer de venda de reserva habitacional. Ao mesmo 

tempo, como refere Tomás (15 Jul. 2011), o empreendimento não se guia pelas regras de 

mercado, uma vez que (e apenas por princípio) os investidores privados não podem participar. 

Também não se configura como projecto social porque o empreendimento do Kilamba não é 

acessível à maioria da população angolana.  

"[O Kilamba ] é um bom exemplo da criação de mecanismos para a ocupação do território 

[porque] tem os limites bem definidos e um foral próprio"92 

O Plano de Urbanização da cidade do Kilamba começou por ser intermunicipal (entre os 

Municípios de Kilamba Kiaxi e Viana) mas actualmente, com a Alteração da Divisão Político-

Administrativa das Províncias de Luanda e Bengo (2011), o empreendimento localiza-se no recém-

criado Município de Belas. Por sua vez, a consagração da cidade do Kilamba foi efectuada 

através do Decreto Presidencial n.º 32/11, de 9 de Fevereiro. O diploma legal também 

estabeleceu o seu regime de foral93. Este menciona que "o Projecto da cidade do Kilamba se 

traduz, no quadro dos esforços nacionais de reconstrução e do desenvolvimento do país, numa 

nova perspectiva de ocupação do espaço urbano e gestão das infra-estruturas e equipamentos 

urbanos"94. 

Recordamos que, em 2004, a Lei de Terras definia como foral o "título aprovado por diploma do 

Governo, pelo qual o Estado delimita a área dos terrenos integrados no domínio público do Estado 

e por este concedidos às autarquias locais para gestão autónoma" (artigo 1º, alínea f). Contudo, 

                                                             
92 Extracto de entrevista a um dos responsáveis pela gestão do condomínio da cidade do Kilamba (Autora e 
Rafael Pereira, Luanda, 18/04/2012).  
93 A palavra remete para Carta de Foral, um documento real utilizado em Portugal nos século XII a XVI e que 
visava regular a administração, limites e privilégios de um novo Conselho Municipal. 
94 Ver subponto da introdução. 
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como anteriormente referido, a municipalização com descentralização nunca chegou a ser 

executada em Angola (ver capítulo 3 desta tese). Neste cenário, o Estado apresentou a nova 

cidade do Kilamba como um projecto experimental para a criação de um inovador modelo de 

gestão urbana, que pretendia funcional, racional e transparente, um exemplo a seguir para a 

criação do futuro modelo autárquico (Marques apud Carvalho, 1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b)95.   

De acordo com o Ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa (Angonotícias, 13 Set. 

2011c), o arquétipo adoptado pelo Governo angolano baseou-se nos modelos de gestão 

adoptados em países como Portugal e Moçambique, nomeadamente no que se refere: (1) ao 

relacionamento entre o poder local e Administração central; (2) ao financiamento das autarquias 

locais; (3) à gestão dos serviços municipalizados; e (4) à prestação de serviços aos cidadãos.  

Contudo, mesmo em Portugal onde a municipalização é efectiva e inclui alguns sistemas de 

abertura à participação, ou em Moçambique onde a descentralização está em curso em curso 

desde a década de 1990, os procedimentos de gestão urbana são complexos e muito 

diferenciados. Em Angola os Municípios não são eleitos e não beneficiam de financiamento 

externo, pelo que não assumem autonomia administrativa e económica perante a soberania do 

poder central. Ao nível do sector urbano, o denominador comum no novo milénio entre os três 

países reside essencialmente na crescente tendência governamental neoliberal de alienação dos 

serviços públicos.  

O Governo angolano pretendia que o novo modelo de gestão da nova cidade do Kilamba fosse 

progressivamente implementado nas demais alegadas novas centralidades (Marques apud 

Carvalho, 1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b). O Estado argumentava poder, desta forma, ensaiar a 

desconcentração político-administrativa do país através da transferência de poderes e 

competências para as administrações municipais: "essa descentralização vai permitir aliviar a 

pressão sobre o centro antigo de Luanda, melhorar a participação do cidadão na gestão da coisa 

pública, dar resposta às necessidades crescentes de habitação e proporcionar melhor qualidade 

de vida aos seus habitantes." (Santos apud Rosa, 2011, p. 25) 

O discurso do Presidente de Angola menciona uma descentralização que nunca existiu, e tem 

vindo a ser sucessivamente adiada, e de uma participação que nunca foi incentivada pelo 

                                                             
95 As referências a Marques apud Carvalho (1 Ago. 2011a; 1 Ago. 2011b) aludem ao actual Presidente da 
nova cidade do Kilamba. Joaquim Israel Marques é formado em planeamento urbano pela Wits University 
(Joanesburgo, África do Sul, informação disponível em http://www.wits.ac.za/ [Consult. 16 Dez. 2013]). 

http://www.wits.ac.za/
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Governo. Este tipo de discurso afastado das práticas efectivas no terreno tem gerado equívocos 

sobre as reais intenções do Estado. 

O Presidente e o vice-Presidente da cidade do Kilamba são nomeados pelo Governador da 

Província de Luanda, para um mandato de três anos renováveis por períodos indeterminados em 

função da sua maior ou menor concordância com as políticas do poder central: "a Administração 

da cidade do Kilamba deve ser previamente ouvida pela Administração Central, sempre que esta 

legisle ou pretenda adoptar medidas de política com incidência no território local" (Decreto 

Presidencial 62/11, de 18 de Abril, artigo 9º).  

Os dirigentes da cidade do Kilamba são apoiados por órgãos consultivos (Conselho de 

Auscultação e Concertação Social), por serviços técnicos (secretaria e repartições diversas) e pelos 

serviços de apoio instrumental (Gabinetes do Presidente e do vice-Presidente). A estrutura 

organizativa da Administração do Kilamba, incluindo suas repartições e competências, foi 

esclarecida através do Plano de Gestão, Integração e Desenvolvimento Urbano da cidade do 

Kilamba. Deste documento resultou o Decreto Presidencial 62/11, de 18 de Abril. O diploma 

prevê a concretização de um plano de actividades e de um orçamento específico.  

As principais fontes de receita do Kilamba incluem o Orçamento Geral do Estado e as taxas 

municipais de infra-estruturas e de serviços colectivos e urbanos, de concessão de licenças 

comerciais ou de publicidade, entre outras por explorar. Os encargos da gestão do 

empreendimento passam essencialmente pelo abastecimento de água (pós-paga) e electricidade 

(pré-paga), e pela manutenção do espaço público e áreas verdes (recolha de lixo, limpeza de 

arruamentos, gestão de iluminação pública, jardinagem, etc…). 

Neste âmbito, têm surgido constrangimentos relacionados com o funcionamento do sistema e com 

a indefinição de responsabilidades: "os chineses [empresa construtora] não instruem os angolanos 

sobre como trabalhar com o sistema [de contagem de electricidade]. Os angolanos fizeram 

ligação directa e o sistema deixou de ser pré-pago. A contagem […] é feita aleatoriamente." 

(Anónimo apud Novo Jornal, 24 Fev. 2012)96. Os primeiros moradores reclamaram, nos meios 

de comunicação social, devido à inexistência de iluminação nas escadas: "dizem que a luz 

trabalha com sensores que precisam ser ligados. […] agora quem vai ligar, ninguém sabe, se são 

                                                             
96 Extracto do artigo "Cidade do Kilamba: Moradores reclamam as falhas de água e luz" disponível em 
http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
luz/ [Consult. 9 Abr. 2012]. 

http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
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os chineses ou os angolanos [Administração da cidade do Kilamba]" (Vitorino apud Novo Jornal, 

24 Fev. 2012)97.  

A manutenção da cidade do Kilamba deverá ser efectuada através da subcontratação a empresas 

especializadas. O valor do condomínio abrange a manutenção do património edificado: "no acto 

da aquisição do imóvel, os moradores recebem um regulamento da cidade, onde vão constar as 

regras do condomínio e as taxas, para que depois não fiquem surpreendidos" (Marques apud 

Carvalho, 1 Ago. 2011a, p. 4). A produção deste normativo está em consonância com as políticas 

reguladoras do Governo implementadas através da produção e transformação do território por 

acção pública, ou do privado com o seu incentivo. A vivência urbana induzida pelo seu modelo 

de gestão habitacional, assim como pela morfologia urbana e tipologias arquitectónicas e 

habitacionais produzidas, também advém do discurso normalizador da governação. 

"Que todo este esforço do Estado seja correspondido pela nossa população, que deve adoptar um 

comportamento adequado a este tipo de habitação e colaborar para se assegurarem a conservação 

e a limpeza dos seus equipamentos e infra-estruturas. […] [É necessário promover o] convívio social 

harmonioso […] para se evitarem incompreensões e desentendimentos provocados pela poluição 

sonora, a ocupação indevida de espaços alheios ou outras acções inconvenientes." (José Eduardo 

dos Santos apud Rosa, 2011, p. 26-27) 

Com a ocupação da nova cidade, alguns moradores aderiram à filosofia do Governo e procuram 

garantir e eficiência desta operação, tendo criado a sua própria hierarquia de gestão. Esta 

constitui-se essencialmente pelo (1) coordenador de moradores, (2) coordenador adjunto, (3) 

secretário, (4) tesoureiro e (5) representante da juventude. 

"Temos estado a educar as pessoas, por isso é que existe um regulamento […] dos condóminos da 

cidade do Kilamba […] e que todos98 os moradores, sem excepção, do nosso prédio têm 

conhecimento […]. Nós temos todos que dar uma satisfação à sociedade. E então neste caso, a 

satisfação que se tem de dar aqui é o respeito aos vizinhos. Eu venho do serviço cansada, preciso 

descansar, não posso ter uma criança a gritar, crianças a jogar a bola nos prédios, não pode ter 

isso. Também já apreenderam. […] organizámo-nos e estamos a ensinar. E os pais estão a aderir." 

(Portugal, 2013, minutos 1.05 - 1.48)99 

                                                             
97 Ibid.  
98 O sublinhado corresponde a palavras destacadas oralmente pelo informante. 
99 Maria Portugal representa a Comissão de Moradores do Edifício 30 (E30).  
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À semelhança do que aconteceu com o Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de 

Reconstrução Nacional, a Comissão Instaladora da Administração da cidade do Kilamba em 

exercício também recolheu e analisou alguns dados importantes não contemplados no contrato 

com o empreiteiro chinês. O Presidente da cidade do Kilamba referiu o facto em entrevista 

(Marques apud Carvalho, 1 Ago. 2011a) mas não adiantou quais.  

VISÕES LOCAIS 

"Parece que o sonho [de ter casa no Kilamba] está quase a ser realizado…"100 

Apesar de existirem vozes locais dissonantes e da comunicação social internacional ter publicado 

duras críticas à nova cidade do Kilamba, o crescente desejo de ter acesso a habitação infra-

estruturada influenciou a opinião pública da classe média e alta, que tende a ser favorável à 

promoção do empreendimento.  

"Uma abordagem sobre um espaço como o Kilamba pode merecer várias apreciações. Do ponto 

de vista estético […] há uma configuração que não obedece […] à leitura de paisagem [de] Angola 

urbana […]. Do ponto de vista da localização [também] é criticável porque as cidades que nascem 

assim, do nada, têm sempre dificuldades de adaptação às pessoas. Porque uma coisa é as pessoas 

fazerem o lugar e o lugar depois crescer e desenvolver […]. Vai demorar muito tempo até que [o 

Kilamba] se transforme num espaço com identidade humana, porque falta a componente [social]. 

[Todavia,] existem outras abordagens que, uma vez [construída a cidade], são válidas e positivas. 

Do ponto de vista construtivo […] aquilo é uma superestrutura mesmo. Palmas a quem o merece." 

(Mingas101, 2012, minutos 1.00 - 2.50) 

O artigo "Angola's Chinese-built Ghost Town" (Redvers, 2 Jul. 2012), por exemplo, motivou uma 

onda de artigos críticos internacionais pouco documentados102, o que gerou uma contracorrente 

nacional de defesa pública do projecto e de desdém pelos jornalistas estrangeiros103. 

"Na cidade do Kilamba onde estive esta semana, vi muita gente a morar em novos apartamentos, 

escolas e creches abertas com crianças e bebés, supermercados com a mais variada oferta de 

produtos, viaturas estacionadas nos parques que Luanda nunca teve. E a cidade vai crescer ainda 

                                                             
100 Extracto de entrevista a um futuro morador da cidade do Kilamba (pela Autora, correio electrónico, 
5/02/2013). 
101 Como referido no capítulo 4, Ângela Mingas é arquitecta e coordenadora da Escola de Arquitectura e 
do Núcleo de Estudos de Artes, Arquitectura, Urbanismo e Design da Universidade Lusíada de Luanda. 
102 Público (5 Jul. 2012) e Zhang (9 Jul. 2012), entre outros. 
103 O artigo de Ribeiro (8 Jul. 2012) é um exemplo.  
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mais com o lançamento do mercado de arrendamento que está a ser escolhido por muitos angolanos. 

A menos que para a BBC104 os angolanos que lá vivem não sejam pessoas, sejam fantasmas, para 

mim a cidade do Kilamba que vi está em grande progresso e muito longe de ser comparável aos 

aglomerados abandonados dos Estados Unidos." (Ribeiro, 8 Jul. 2012)105 

Os mais de 77.000 proponentes aos imóveis do Kilamba, em 2011, juntamente com as 

intermináveis filas que se formaram em frente às três agências da Delta imobiliária no 

empreendimento, em Fevereiro de 2013, testemunham a adesão da população angolana ao 

projecto. Neste último caso, os proponentes permaneceram vários dias no condomínio, em 

situação de grande precariedade, para receber a documentação de candidatura (Figura 93).  

Figura 93 – Adesão ao processo de venda dos 
apartamentos da cidade do Kilamba. 

Fonte: Fotografia de Manuel Fragao (2013). 
Imagem obtida através de correio electrónico 
(26/02/2013).  

Para garantir o lugar, muitos indivíduos dormiram no chão durante vários dias seguidos e 

efectuaram as suas necessidades fisiológicas in situ, nos relvados ou no átrio da entrada de 

algumas habitações106. O conjunto dos candidatos incluía membros da polícia, militares e 

funcionários públicos. Todos reclamavam prioridade. Alguns usaram a identificação de certos 

sectores governamentais visando acelerar o processo de acesso às habitações. Outros efectuaram 

negócio fora do condomínio, perto do hipermercado Kero, vendendo lugares reservados nas filas 

de espera por valores situados entre os 200 e os 400 USD107. Os acontecimentos corroboram a 

visão de Tomás (15 Jul. 2011, p.25): "o Kilamba é, desde a independência, a primeira 

                                                             
104 A BBC publicou o artigo de Redvers (2 Jul. 2012). 
105 Extracto do artigo "A bolha e as cataratas" disponível em 
http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/a_palavra_do_director/a_bolha_e_as_cataratas [Consult. 5 Set. 
2012]. 
106 A informação foi disponibilizada por um agente governamental angolano durante a sua deslocação a 
Portugal (13/03/2013). 
107A informação foi obtida através de correspondência pessoal (Fragao, 2013). O relato do informante 
encontra-se disponível em http://havemosdevoltar.wordpress.com/2013/02/22/as-centralidades-da-
humilhacao/ [Consult. 9 Dez. 2013]. 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/a_palavra_do_director/a_bolha_e_as_cataratas
http://havemosdevoltar.wordpress.com/2013/02/22/as-centralidades-da-
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intervenção de vulto do Estado angolano na procura de uma solução consistente e duradoura para 

o problema urbano". 

Alguns dos moradores beneficiaram de facilidades na aquisição dos imóveis nomeadamente 

graças à sua rede de relações: "foi relativamente fácil [comprar um apartamento] e [o processo 

de aquisição foi] simples e sem muita burocracia" (entrevista pela Autora, correio electrónico, 

17/04/2013). Este candidato não sofreu com os constrangimentos aplicados aos demais. 

Todavia, também não esclareceu a razão da mencionada simplicidade processual. Outro 

informante também mencionou: "felizmente não foi difícil [comprar um imóvel no Kilamba] 

conhecia algumas pessoas na Sonangol que ajudaram-me só para entregar o processo..., não foi 

necessário ficar na fila" (entrevista pela Autora, correio electrónico, 23/12/2013).  

Em Setembro de 2013 os candidatos foram informados que os apartamentos de tipologia T3+1 

se encontravam esgotados. A empresa Delta Imobiliária procurou impor a venda de habitações 

com cinco quartos, como alternativa. Contudo, muitos proponentes não aceitaram esta situação. 

Por um lado, alegaram não carecer de uma residência tão grande. Por outro, afirmaram não ter 

capacidade financeira para suportar o dobro da prestação mensal. Neste contexto, a população 

indignou-se e reclamou a devolução do seu investimento inicial, cerca de 5.400 USD de valor 

mínimo, aumentado por uma taxa de juro de 12%108.  

Em meados do mesmo ano, a SONIP e a empresa Delta Imobiliária tinham fechado as agências 

de venda de imóveis: "muita gente quer ir para o Kilamba mas os processos de aquisição foram 

encerrados" (entrevista a um futuro morador na cidade do Kilamba, pela Autora, correio 

electrónico, 17/04/2013); "conheço pessoas, que gostariam de viver [no Kilamba], mas não 

conseguiram até agora [porque] o processo de vendas encerrou" (entrevista da Autora a uma 

moradora na cidade do Kilamba, correio electrónico, 23/12/2012). O mencionado 

encerramento de vendas relacionou-se como o receio de invasão dos apartamentos, pelos 

agregados familiares interessados em residir no conjunto habitacional do Kilamba, à data 

excluídos do seu processo de comercialização. Por este motivo o Governo mandou reforçar a 

presença policial no empreendimento. De acordo com a comunicação social internacional 

(Mukuta, 15 Mai. 2013a) o mencionado risco de invasão teve origem na atribuição de certos 

imóveis a mais de uma pessoa e/ou família: "o número que eu tenho já foi atribuído a alguém e 

esse alguém já está lá dentro. Então eles receberam dois dinheiros, o meu que tenho o número e 

                                                             
108  A reportagem vídeo realizada por O Primeiro Jornal (2013a) registou o acontecimento. 
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da pessoa que pagou por fora, mas também tem o número. Isso não se faz!" (Anónimo, 2013d, 

minutos 0.36 - 0.48). Não foi possível apurar se o fenómeno ocorreu por incompetência e 

desorganização administrativa ou por corrupção activa, nem qual o desfecho deste tipo de 

situações.  

O Governo esperava que a cidade do Kilamba exemplificasse a resolução dos problemas urbanos 

e habitacionais de Luanda e sequentemente de Angola. A sua eficaz propaganda incentivou a 

participação dos grupos sociais de menores recursos, principalmente na primeira candidatura: 

"todo mundo tem o sonho da casa própria. Quem não tem?" (Ferreira, 2013a, minutos 9.56 - 

10.00). Contudo, com os preços praticados, o Estado excluiu a população mais carenciada do 

processo de aquisição. Mesmo assim, continuou a alimentar a sua expectativa através da 

publicação de informações oficiais: "estamos a trabalhar para que as pessoas possam obter 

moradia na nova cidade sem qualquer tipo de segregação e para que todas as classes sociais 

interajam na mesma localidade" (Marques apud Angonotícias, 13 Set. 2011b)109. Foi neste 

contexto que surgiu a construção do novo empreendimento de habitação social a sul-poente do 

condomínio original. As condições de acesso a estes apartamentos ainda não se encontram 

disponíveis. 

Considerando a proximidade aos acontecimentos, também aqui nos parece demasiado prematuro 

efectuar uma análise crítica quanto à adequabilidade do condomínio ao seu público-alvo. 

Contudo, é para já evidente que o desejo de ter casa própria motivou a empatia com o 

empreendimento, ao nível do modelo urbano adoptado, das soluções arquitectónicas 

preconizadas e, ao mesmo tempo, do método construtivo utilizado, tendencialmente conotado 

como robusto e seguro. Por sua vez, a mudança para o Kilamba tende a ser associada a uma 

desejada ascensão social: "é um novo espaço, é uma nova vida. Tudo começa. Também é um 

novo patamar social de vida. Gosto!" (Ferreira, 2013b, minutos 2.45 - 2.59) 

"Vamos ensiná-los […] aqui há moradores que nunca viram um elevador"110  

A experiência urbana na cidade do Kilamba é muito recente. Difere da vivenciada no local de 

origem dos moradores, seja no centro urbanizado, como na zona dos Combatentes, na área 

pericentral da Boavista, na zona de expansão a sul configurada por Talatona, ou na região 

                                                             
109 Presidente da cidade do Kilamba. Extracto do artigo "Cidade do Kilamba vai reduzir construções 
desordenadas" disponível em http://www.angonoticias.com/Artigos/item/31568 [Consult. 9 Dez. 2013]. 
110 Extracto da entrevista de Portugal (2013, minutos 7.20 - 7.40). 

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/31568
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periurbana do Golfe II, entre outros: "acho que não tem comparação. Porque eu vivia na periferia, 

Golfe II, zona 15, e […] não tem nada a se comparar" (Landu, 2013, minutos 10.32 - 10.42). 

Segundo um outro morador da cidade do Kilamba "a calma e tranquilidade é muito melhor que 

no centro da cidade" (entrevista a uma moradora na cidade do Kilamba, pela Autora, correio 

electrónico, 23/12/2013). 

Dentro e fora dos apartamentos a apropriação só é autorizada desde que cumpra as normas 

prescritas pela administração da cidade, publicadas em regulamento: "nós somos jovens e 

precisamos de fazer aquela qualidade que vai de acordo ao nosso estilo. Eu estou a fazer aquele 

apetrecho, pintura interior, […] ar-condicionado, algumas alterações na cozinha […]. Estou a fazer 

as mudanças permitidas" (Júnior, 2013, minutos 0.20 - 0.35). A transformação dos imóveis 

adquiridos através de renda resolúvel sem autorização do representante do Estado, enquanto dono 

transitório do imóvel, pode resultar na perda do apartamento: "muitos deles já incorreram em 

transgressões administrativas previstas no regimento interno […]. A administração da cidade já 

reportou esses casos ao Fundo de Fomento Habitacional e à SONIP, proprietária dos imóveis, 

para o devido tratamento" (Clube-K, 14 Mai. 2013a)111. 

Ao nível dos espaços públicos, os ganhos identificados relacionam-se com a fruição das áreas 

verdes e desportivas. Contrariamente à generalidade de Luanda, na cidade do Kilamba existem 

amplas áreas de lazer para fruição comunitária diurna e nocturna. Paralelamente, a topografia 

plana associada à regularização viária propiciam a utilização de velocípedes112. Conforme 

referido, a manutenção dos espaços comuns está a cargo dos proprietários dos imóveis do 

Kilamba, sob a forma de taxa mensal de urbanização e tem de custo entre três e seis mil 

Kwanzas113.  

Para o funcionamento da cidade do Kilamba estão previstos: (1) o comércio devidamente 

licenciado para contrariar o comércio informal; (2) os serviços públicos diversos, como a 

implementação da banca, hospitais, escolas etc…; e (3) a instalação da força policial e do corpo 

de bombeiros. Contudo, como antes identificado, a generalidade dos espaços comerciais e de 

prestação de serviços não se encontra em funcionamento. Também como abordado, esta situação 

                                                             
111 Extracto do artigo "Kilamba: moradores obrigados a participar na manutenção" disponível em 
http://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15165:kilamba-moradores-obrigados-a-
participar-na-manutencao&catid=41026:nacional&Itemid=150 [Consult. 19 Dez. 2013]. 
112 É possível observar a circulação de bicicletas através do registo vídeo de Especial Informação (2013a). 
113 Ou seja cerca de 30 a 60 USD. 

http://club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15165:kilamba-moradores-obrigados-a-
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poderá contribuir para o aparecimento de comércio informal dentro e nas imediações do 

condomínio.  

Para o acesso aos bens alimentares a região conta com o hipermercado Kero, localizado fora do 

empreendimento a cerca de três quilómetros e meio do seu centro114 (figura 94). Contudo, os 

preços cobrados neste estabelecimento são muito elevados quando comparados com os praticados 

nos vários mercados informais de Luanda. Por outro lado, apenas recentemente abriram um café 

e duas lojas de conveniência no condomínio. Caso o comércio informal se venha a afirmar na 

envolvente imediata do empreendimento, ou mesmo dentro deste, tenderá a constituir uma 

alternativa às actividades comerciais dos novos moradores da cidade Kilamba. 

 

Figura 94 – Hipermercado Kero na proximidade da cidade do Kilamba. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

No que se refere ao acesso à educação, a informação divulgada esclarece pontos de vista 

diferentes. Por um lado, o actual Presidente do Kilamba afirma não ser necessário abrir mais 

escolas do que as previstas na actualidade. Por outro lado, os moradores consideram que as 

instalações que se encontram em funcionamento são insuficientes para a demanda (Especial 

Informação, 2013b), alegadamente porque acolhem alunos não residentes no empreendimento 

desde 2012, impossibilitando a inscrição dos jovens habitantes do condomínio (Mukuta, 2013b).  

Na mesma linha, até à data apenas foi destacada uma unidade policial para proteger os 

residentes e os apartamentos (Botelho, 17 Mai. 2013). O corpo de intervenção não consegue 

assegurar a integridade do condomínio. Os relatos de 2013 mencionam actos de vandalismo 

promovidos por candidatos malsucedidos aos apartamentos e o furto e invasão de determinados 

imóveis. Por este motivo, alguns condomínios contrataram seguranças privados para proteger os 

seus edifícios, 24 sobre 24 horas (O Primeiro Jornal, 2013b; Clube-K, 17 Abr. 2013b).  

À semelhança do que ocorre por toda a capital, os residentes do condomínio edificado em altura 

também sofrem por falhas no abastecimento de água potável. Em Fevereiro de 2012, os primeiros 

                                                             
114  A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps (2013). 
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moradores da cidade reclamavam por falta de pressão na canalização dos pisos mais elevados: 

"[…] nós somos obrigados a ir buscá-la lá em baixo. Pegamos nalguns bidões e transportamos. 

Isto é inadmissível para uma cidade imponente como esta" (Anónimo apud Novo Jornal, 24 Fev. 

2012)115. Em Outubro de 2013, o problema não tinha sido solucionado: "como não tenho água 

sou obrigada a vir mais vezes ao salão para lavar o cabelo" (Ribeiro, 2013, minutos 0.23 - 

0.27)116. Após contacto com a Empresa Pública de Águas de Luanda a informante verificou que 

a restrição se devia a problemas técnicos. 

O fornecimento de electricidade por vezes também é intermitente: "já tivemos falha de luz por 

duas ou três vezes. Anteontem, a luz foi embora pelas 19h e só regressou de manhã. Eu estava 

de regresso a casa e encontrei a cidade toda às escuras […]" (Anónimo apud Novo Jornal, 24 

Fev. 2012)117. Apesar da rigidez do regulamento interno, caso o empreendimento seja 

progressivamente ocupado sem que as questões básicas sejam salvaguardadas, é possível que 

população se tente apropriar do espaço através da colocação de geradores e de reservatórios de 

água no exterior dos edifícios.  

Não existem transportes públicos ou privados colectivos que efectuem uma ligação directa e 

regular entre o condomínio e o centro de Luanda: "a distância é uma grande condicionante em 

comparação em viver na cidade" (entrevista a uma moradora da cidade do Kilamba, pela Autora, 

correio electrónico, 23/12/2012). Apesar da proximidade do empreendimento à Via Expresso, 

o percurso a efectuar é longo118 e apenas pode ser efectuado de uma só vez recorrendo ao uso 

do automóvel. Mesmo nesta situação, caso o trânsito esteja condicionado, como é usual, o 

percurso pode durar até cerca de três horas (de acordo com entrevista a um futuro morador da 

cidade do Kilamba, pela Autora, correio electrónico, 17/04/2013). Ao mesmo tempo, os 

autocarros a transitar pelo empreendimento são escassos119. Segundo Bambi (19 Dez. 2013) 

apenas circulam na direcção do Palanca, Benfica e Zango120. Os táxis disponíveis são informais 

                                                             
115 Extracto do artigo "Cidade do Kilamba: moradores reclamam as falhas de água e luz" disponível em 
http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
luz/ [Consult. 9 Abr. 2012]. 
116 Extracto de entrevista disponível em http://www.youtube.com/watch?v=SJJ8aVytob4 [Consult. 18 Dez. 
2013]. 
117 Extracto do artigo "Cidade do Kilamba: moradores reclamam as falhas de água e luz" disponível em 
http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
luz/ [Consult. 9 Abr. 2012]. 
118  A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps (2013). 
119 As operadoras em serviço são: (1) MACON; (2) Transportes Colectivos e Urbanos de Luanda (TCUL); e 
(3) Transporte urbano Rodoviário de Angola (TURA). 
120 O custo do trajecto é de 30 Kwanzas (cerca de 0,30 USD). 

http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
http://www.youtube.com/watch?v=SJJ8aVytob4
http://www.portaldeangola.com/2012/02/cidade-do-kilamba-moradores-reclamam-as-falhas-de-agua-e-
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(Marques, 2013b)121 e os candongueiros cobram preços muito elevados122. Como as distâncias 

dentro do empreendimento podem ser muito expressivas, alguns indivíduos procuram beneficiar 

das boleias oferecidas por outros transeuntes. 

Na cidade do Kilamba, embora o Governo vise a educação e a regularização dos cidadãos 

através da normalização do espaço habitacional não garante nem o pleno acesso às infra-

estruturas nem aos recursos urbanos, os ditos benefícios da urbanização (saúde, educação, 

comércio, serviços, etc…). 

                                                             
121 Presidente da cidade do Kilamba. 
122 Bambi (19 Dez. 2013) menciona o valor de 100 Kwanzas (cerca de 1 USD) para uma deslocação do 
Kilamba à Via Expresso. 
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5.3 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

No que que se refere à sua localização estratégica no âmbito geral da cidade de Luanda, o 

condomínio habitacional do Kilamba configura uma cidade satélite, a tão desejada nova 

centralidade, reminiscência de uma pretensão antiga datada do período colonial tardio, 

identificada então por Simões de Carvalho como excludente. Para a criação do Kilamba, o 

Governo angolano, através da criação de um instrumento jurídico específico, decretou a 

delimitação de uma reserva fundiária do Estado, inserida numa zona rural pouco povoada, 

distante do centro urbanizado e localizada a sul da capital angolana.  

A construção da nova cidade do Kilamba atraiu a chegada de novos residentes sem recursos que 

se instalaram nas suas áreas limítrofes. O Governo procurou contrariar o aparecimento de novos 

musseques através da promoção de mais conjuntos habitacionais, adjacentes ao referido 

condomínio, contudo recorrendo a lógicas morfológicas difíceis de identificar. Apesar desta 

intenção de controlo governamental da transformação da envolvente do Kilamba, a metamorfose 

ocorrida nas áreas circundantes traduz a tensão entre a escala de ocupação do território pelos 

grupos sociais de menores recursos e a capacidade e rapidez de concretização dos projectos 

habitacionais públicos.  

A área demarcada para a criação da totalidade da pretensa nova centralidade do Kilamba é 

muito extensa. Apesar do plano de urbanização actualmente construído configurar apenas um 

quinto da versão total, a concluir-se, o projecto permitirá alojar cerca de 10% dos actuais 

residentes em áreas periurbanas. No entanto, o Governo angolano não prevê o mencionado 

desfecho. Por sua vez, ao mesmo tempo que não controla a ocupação da generalidade da 

envolvente, o Governo corrompeu pontualmente a rigidez morfológica e o modelo tipológico 

arquitectónico perfilhados. Realçamos que o Governo recorreu à construção desta cidade 

idealizada – ambicionado símbolo de progresso, modernidade, promoção social e de melhor 

qualidade de vida urbana – visando conjuntamente forjar, normalizar e controlar os seus 

moradores.  

Não se tratando de um condomínio fechado, os seus espaços públicos, funcionais e bem 

arranjados – principalmente por comparação com o velho centro urbano sem manutenção 

assegurada e com os musseques não urbanizados –, poderão sofrer algumas transformações 

através da ocupação pelo comércio informal. Paralelamente, apesar da imensa falta de infra-

estruturas sociais, por construir ou sem prestadores de serviços, o Governo autorizou a partilha 
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das escolas em funcionamento com residentes externos à cidade do Kilamba. As várias áreas 

desportivas em espaço aberto favorecem igualmente a sua livre utilização. Por sua vez, o 

investimento efectuado em infra-estruturas básicas dentro do conjunto habitacional tarda 

condicionado pelo insuficiente investimento em infra-estruturas urbanas à escala regional. Todos 

estes factores corroboram a ideia de que o pleno funcionamento da cidade do Kilamba depende, 

significativamente, da sua interacção com o exterior. 

Redvers (2013) menciona que, ao invés de apresentar a mais recente ascensão de Angola, a 

construção da cidade do Kilamba retrata antes os seus problemas de governação urbana e 

habitacional. O projecto é de iniciativa presidencial, foi alavancado com a participação 

estratégica da China e contou também com a participação de vários agentes, nacionais e 

portugueses. Neste âmbito, a participação da empresa de direito privado SONIP sugere uma 

gestão do território dependente do lucro proveniente aqui da exploração do petróleo. 

Paralelamente, a intervenção da empresa internacional privada Pierson Capital Group assinala a 

introdução do factor lucro no processo. Salientamos que a nova cidade do Kilamba configura o 

projecto habitacional mais mediático para a implementação do Programa Nacional de Urbanismo 

e Habitação, até 2012. Também representa a mais disseminada das cinco alegadas novas 

centralidades de Luanda. Todas propõem contribuir para a extinção das áreas periurbanas da 

capital assim como para a correcção do seu crescimento desordenado. A sua promoção e 

replicação nas demais cidades do país tem como objectivo internacionalizar a imagem de um 

estado progressista, capaz de reproduzir os seus esforços de melhoria da qualidade de vida 

urbana.  

Contudo, a abordagem top-down adoptada pela globalidade dos intervenientes do processo – 

Presidente de Angola, chineses, Gabinete de Reconstrução Nacional, etc… –, associada à falta 

de diagnóstico, de levantamento topográfico e de projectos de execução, conduziu ao desajuste 

do projecto e à necessidade de adaptação da construção in situ. Alguns técnicos envolvidos no 

processo procuraram, sem êxito e com penalizações profissionais, alertar o Governo angolano 

para estas limitações que estão na origem da fraca margem de manobra do Estado e da 

população no que se refere à resolução dos problemas locais gerados. Também originou uma 

maior dependência dos agentes externos por parte do Governo angolano, principalmente dos 

chineses que tendem a liderar a gestão do processo de construção.  

Acresce ainda que os preços de venda e de aluguer dos apartamentos da cidade do Kilamba, 

apesar do seu recente ajuste, são muito elevados para os grupos sociais de menores recursos. 
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Estes permanecem excluídos do circuito do mercado imobiliário, essencialmente por falta de 

rendimentos e de financiamento bancário, pois sem garantias do Estado, a banca retraiu-se no 

apoio à iniciativa. Relativamente às questões da administração deste conjunto habitacional, uma 

vez que não existem autarquias locais em Angola, o Governo atribuiu um foral à nova cidade do 

Kilamba. Todavia não existe descentralização política, sendo as nomeações para os cargos de 

gestão directas. Esta hierarquia de funcionamento está a ser adoptada pelos moradores que 

aderem ao sistema imposto pelo Estado. 

Através da propaganda difundida em torno da imagem da cidade do Kilamba, o Governo 

angolano alimentou o sonho da população de ter acesso a casa própria infra-estruturada. Este 

crescente desejo tornou a opinião pública maioritariamente favorável à construção do 

empreendimento residencial, ao modelo moderno urbano seleccionado, às soluções 

arquitectónicas preconizadas e aos métodos construtivos adoptados. Os indivíduos que 

conseguiram ter acesso a apartamentos no Kilamba, alguns deles por via do clientelismo 

habitacional, tendem a associar a sua mudança para este empreendimento a uma desejada 

ascensão social, como defende o discurso governamental. A administração do empreendimento 

definiu um conjunto de regras a cumprir pelos moradores dentro do condomínio, muitas destas 

relativas à possibilidade, ou não, de transformação das habitações e também alusivas ao 

comportamento adequado dos moradores, que propendem a ser respeitadas. Contudo, como 

refere Portugal (2013, minutos 2.24 - 2.28): "nós aqui [também] temos os meninos rebeldes. A 

nossa sorte é que aqui a situação está controlada".  

Ao nível dos espaços públicos os principais ganhos dos moradores da cidade do Kilamba 

relacionam-se com a fruição das áreas verdes e polidesportivas. O comércio formal não se 

encontra minimamente assegurado, abrindo desta forma caminho para a disseminação do 

comércio informal. Actualmente, alguns dos residentes reclamam pela falta de escolas em pleno 

funcionamento, alegando que estão a ser prejudicados em benefício de residentes em áreas 

circundantes. No que se refere aos demais serviços, segurança e transportes, os residentes 

encontram-se condicionados. A construção desta pretensa nova centralidade não garantiu o 

acesso alguns benefícios da urbanização como a saúde ou o emprego, tão pouco às infra-

estruturas, como o pleno abastecimento de água e electricidade. Todavia, o valor pago pela 

manutenção do condomínio considera o seu fornecimento. O regulamento do Kilamba exige a 

normalização do cidadão em incumprimento, no entanto o Governo não cumpre plenamente as 

suas obrigações. 
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6.1 BREVE INTRODUÇÃO AO CASO DE ESTUDO  

Uma vez analisada a produção da nova cidade do Kilamba, no âmbito das operações de 

expansão urbana mercantilizável, procurámos aprofundar como segundo caso de estudo o 

conjunto habitacional do Panguila, considerando este ser o exemplo que melhor retrata os 

processos de realojamento massivos e periféricos provocados pelas operações de renovação 

urbana em curso no centro da cidade, em Luanda. Este paradigma de intervenção pública 

encontra-se associado a práticas públicas de despejo coercivo dos grupos sociais de menores 

recursos. 

Para melhor conhecer este caso de estudo, também como mencionado no enquadramento 

metodológico (ver subcapítulo 1.2), recorremos às mesmas categorias de análise que adoptámos 

para a cidade do Kilamba (ver anexo IX): (1) território, abordando as questões relacionadas com 

o urbanismo, arquitectura e habitação, como localização e inserção no território, ocupação e 

relação com a envolvente, as morfologias e tipologias, os recursos urbanos e, com particular 

enfoque, as transformações urbanas e habitacionais; (2) governação urbana e habitacional, 

incluindo a visão institucional ou dos representantes do Governo angolano sobre os objetivos a 

atingir, o tipo de abordagem adoptado, o tema da contenção de custos na construção de 

habitação subvencionada para grupos sociais carenciados, a titulação por referência ao 

enquadramento jurídico e, por fim, o modelo de administração e gestão deste espaço; e (3) 

sociedade civil, aprofundando algumas situações relativas à proveniência dos habitantes, à sua 

resistência e margem de manobra perante as práticas da governação e as suas visões locais sobre 

as vivências urbanas e habitacionais. As dimensões de análise da sociedade civil residente no 

conjunto habitacional do Panguila incluem ainda temas como a periferização e as estratégias de 

sobrevivência pelas comunidades realojadas no empreendimento, a segurança de posse, a falta 

de gestão administrativa, o papel dos actores não-governamentais na qualificação do espaço 

urbano e a relação estabelecida entre os moradores do empreendimento com o mercado existente 

na sua envolvente. 

 

Esquema gráfico 3 – Perfil tipo do conjunto habitacional do Panguila (S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/09/2012). 
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5.3 REALOJAMENTO DE PISO ÚNICO E CRESCIMENTO EXTENSIVO 

O CONJUNTO HABITACIONAL DO PANGUILA1  

 

Figura 95 – Ortofotomapa do conjunto habitacional do Panguila. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

"São moradores com uma grande capacidade de resposta, pacíficos sobretudo. Se não existissem moradores 
pacíficos no projecto, eu acho que seriam os primeiros a fazer manifestações [e a mostrar] descontentamento. 
Já tivemos algumas pessoas que por causa de carregar água tiveram de fazer abortos, porque não podiam 
fazer esforço mas tiveram de buscar água." (entrevista a um representante dos moradores do conjunto 
habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012)  

                                                             
1 Algumas entrevistas contribuíram para o desenvolvimento do presente subcapítulo. Destacamos as 
realizadas: (1) a um arquitecto português com intervenção na primeira fase de construção do Panguila 
(Autora, Porto, Portugal, 20/11/2010; 2/04/2012); (2) a um membro de uma organização não-
governamental internacional que actua na área sócio-territorial em Luanda (Autora e Rafael Pereira, Luanda, 
7/05/2012); e (3) a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, simultaneamente 
ex-residente da Chicala (Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). A entrevista foi 
possibilitada e intermediada pela organização não-governamental Development Workshop e monitorizada 
por um representante do comité local do partido MPLA. A Development Workshop pretendia realizar um 
inquérito à população no âmbito do Projecto Monitoria Participativa da Pobreza Urbana 2012. Todavia, na 
data prevista, após duas tentativas, diversos acontecimentos de natureza logística, bem como a alegada 
necessidade de acompanhamento policial, impediram a realização do grupo focal (8 a 15 pessoas) no 
formato solicitado pela organização não-governamental, em sintonia com a intenção de Paulo Moreira: 
consultar a população deslocada dos bairros da Favela e da Chicala 2.    
À semelhança da cidade do Kilamba, a informação recolhida durante o trabalho de campo foi 
complementada através de notícias divulgadas pelos meios de comunicação social, como Meireles (24 Abr. 
2009a), Angop e Sol (24 Nov. 2010), Anónimo (12 Jul. 2013e), entre outras referidas ao longo do texto. 
Porém, a informação disponibilizada pelos meios de comunicação social sobre o conjunto habitacional do 
Panguila é muito inferior à disponibilizada sobre a cidade do Kilamba. Os dados identificados como mais 
actuais referem-se a meados de 2012.  
À semelhança do ocorrido na cidade do Kilamba, a análise do território e suas diversas dimensões espaciais 
foi efectuada através de observação directa in situ e de estudo iconográfico. 
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Sentido Luanda 
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TERRITÓRIO 

O conjunto habitacional de realojamento do Panguila localiza-se a 29,5 km do centro urbanizado 

de Luanda2, a nordeste da capital angolana, no eixo viário do Caxito (figura 96).  

Figura 96 – Ortofotomapa de Luanda (S/ escala). 

LEGENDA: Conjunto habitacional do Panguila 
(1).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

A região onde o empreendimento se enquadra está contemplada em apenas uma das três 

alternativas de crescimento urbano advogadas pelos Planos Integrados de Expansão Urbana e 

Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011). Como antes mencionado (ver subcapítulo 4.4), a 

hipótese designada por crescimento periférico concêntrico investe na criação de cidades satélite, 

incluindo nas áreas periféricas de Caxito e da Barra do Dande, a norte de Luanda. Contudo, as 

outras opções apadrinhadas pelo mencionado Decreto Presidencial nº59/11 apontam apenas 

para a expansão da capital angolana para sul e para nascente. Caso avance uma destas 

variações, o conjunto habitacional do Panguila permanecerá à margem da capital angolana. 

À semelhança da zona de intervenção do GTRUCS e da nova cidade do Kilamba, o 

empreendimento do Panguila também não faz parte do conjunto de reservas fundiárias de Luanda, 

destacadas pelo Decreto-Lei n.º 87/083. Todavia, ao contrário do ocorrido com a "nova 

centralidade", não foi possível confirmar a existência de um documento jurídico que enquadre 

legalmente os terrenos do Estado destinados a este conjunto habitacional. 

  

                                                             
2 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curto a efectuar por estrada desde a entrada do conjunto habitacional até ao centro da cidade (baía de 
Luanda). À semelhança do ocorrido na cidade do Kilamba, verificou-se que o valor normalmente divulgado 
através comunicação social é inferior ao real. 
3 Como anteriormente referido (ver subcapítulo 4.4 sobre expansão urbana), as reservas que integram o 
Decreto-Lei n.º 87/08 encontram-se identificadas no relatório de avaliação ambiental estratégica 
desenvolvido pela Green and Co. Consultoria Ambiental (s/d) para o Ministério do Ambiente. 

Via Expresso 

1 

N 
Centro  

Via Caxito 
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O empreendimento tem atraído novas ocupações ditas irregulares? 

O conjunto habitacional do Panguila começou a ser construído no início do novo milénio numa 

área rural de baixa densidade populacional. À semelhança da nova cidade do Kilamba, as 

construções existentes eram muito pontuais. Todavia, contrariamente ao originado pela pretendida 

nova centralidade do Kilamba, direccionada para grupos sociais de maiores rendimentos, o 

empreendimento para realojamento do Panguila não magnetizou o aparecimento massivo de 

grupos sociais de menores recursos. As poucas ocupações identificadas na envolvente, 

consideradas pelo Governo angolano como anárquicas ou irregulares, despontaram apenas na 

imediação da recém-projectada área comercial. Como referido (ver subcapítulo 4.3 sobre 

renovação urbana), o mercado do Panguila acolheu alguns dos antigos vendedores do mercado 

Roque Santeiro, localizado na área pericentral da Boavista, extinto em 2010. 

A leitura de um ortofotomapa datado de 20054 mostra que, nesta data, a área de implantação 

do conjunto comercial do Panguila já se encontrava delimitada no solo. Através do mesmo 

documento cartográfico verificámos também a existência de três pequenas áreas periurbanas 

autoproduzidas pouco densificadas (mapa 11): (1) o musseque mais extenso, adjacente ao 

mercado, apresentava uma área ocupada de aproximadamente 130.600 m25 e encontrava-se 

delimitado pelo caminho de terra batida confinante com o terreno agrícola localizado a norte e 

pelo pequeno corredor vegetal existente a poente; (2) o musseque intermédio apresentava uma 

área aproximada de 70.000 m2 e localizava-se a nascente do eixo Luanda - Caxito, 

simultaneamente a norte de uma área verde, junto ao vértice do conjunto habitacional do Panguila; 

por fim (3) o musseque mais pequeno tinha uma área aproximada de 19.800 m2, apresentava 

uma reduzida densidade de ocupação do território e rematava a referida bifurcação. 

O mercado do Panguila foi inaugurado em Setembro de 20106. Os três musseques existentes na 

proximidade densificaram-se progressivamente dentro do perímetro inicial. Após a leitura de um 

ortofotomapa de 20127, identificámos que as construções mais recentes já o transpunham 

ligeiramente (mapa 12). Contudo, a afluência de grupos sociais carenciados, e a consequente 

densificação de habitações autoconstruídas – ditas informais, anárquicos ou ilegais –, não 

                                                             
4 Relativamente ao conjunto habitacional do Panguila, não foi possível aceder a ortofotomapas anteriores a 
20 de Maio de 2005. As imagens aéreas consultadas foram obtidas através de ferramenta Google Earth. 
5 As dimensões referidas para os musseques do Panguila foram identificadas pela Autora através de 
ferramenta Autocad com base em ortofotomapa Google Earth (20 Mai. 2005).  
6 A notícia foi divulgada em vário meios de comunicação social tal como em Rádio Ecclesia (2010). 
7 A imagem aérea consultada foi obtida através de ferramenta Google Earth (28 Set. 2012). 
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alcançou a grande escala como aconteceu em torno de projectos habitacionais como o Nova 

Vida, o Lar do Patriota ou, mais recentemente, a nova cidade do Kilamba.   

 

Mapa 12 – Musseques confinantes com o mercado do Panguila.  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/09/2012). 

Vários factores permitem compreender a menor atracção da envolvente deste empreendimento 

pelos grupos sociais de menores recursos. Por um lado, os conjuntos, quer habitacional, quer 

comercial, do Panguila encontram-se muito distantes da velha cidade do asfalto, logo dos 

benefícios da urbanização. Por outro, nenhum dos dois contribui para uma aproximação à 

melhoria da qualidade da vida urbana na região (ver o subponto sobre as visões locais). Ao 

mesmo tempo, por não ser um dos enfoques mediáticos do Estado, cujas atenções incidem 

principalmente sobre as operações de renovação e de expansão urbana mercantilizada, o 

conjunto de realojamento do Panguila não tem sido alvo de propaganda governamental. No 

entanto, é possível que esta situação venha a mudar com a construção no local de outros 

empreendimentos habitacionais direccionados principalmente para grupos sociais de maiores 

recursos.  

N 

0,1 Km 

Musseque  
mais extenso 

Musseque  
intermédio 

Musseque  
mais pequeno 

MERCADO 

Área verde 

Área verde 



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA 

 
 

 

 

307 

 

 

                               Mapa 11 – Conjunto habitacional do Panguila (2005).  

                               Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (20/05/2005).  
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De facto, o Governo anunciou a expansão do projecto habitacional do Panguila através da 

edificação de aproximadamente 3.000 apartamentos8, enquadrados no âmbito do Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação, direccionados para média e alta renda. Neste novo 

empreendimento prevê-se a instalação de infra-estruturas básicas – rede de água, electricidade, 

saneamento, etc… – e de equipamentos sociais – escolas, hospitais, centros comerciais e zonas 

de lazer – que, a existir, poderão constituir um factor de atracção para os grupos sociais de 

menores recursos. Contudo, a primeira fase, iniciada em Setembro de 2010, apontava para a 

construção de apenas quatro edifícios, cerca de 64 fogos habitacionais. As respostas urbanas e 

habitacionais do Governo têm ficado, muito aquém das intenções proclamadas. Sem um estudo 

sério e fundamentado sobre as necessidades habitacionais dos diversos grupos sociais por 

localidade, a adesão e a capacidade de acesso a este tipo de intervenções ficam, à partida, 

condicionados. 

Pela gradual regularização do território na periferia?  

O conjunto habitacional do Panguila não apresenta um limite fixo ou pré-definido9. O seu 

crescimento tem sido progressivo, contínuo e extensivo. Actualmente é constituído por dez 

sectores10 que apresentam tamanhos e geometrias muito diversificadas (mapa 13). A existência 

de sectores implica que a expansão do conjunto habitacional está associada à sua ampliação ao 

longo do tempo. A cada sector corresponde um ou mais processos de realojamento. Portanto, 

cada sector representa uma parcela do longo processo de realojamento previsto pelo Estado 

angolano ao abrigo do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Como mencionado as 

operações de realojamento visam deslocar os grupos sociais de menores recursos que residem em 

áreas periurbanas, autoproduzidas em terrenos centrais ou periféricos, actualmente alvo de 

renovação urbana, e enquadram-se na estratégia perfilhada pelo Governo angolano para a 

regularização e normalização do território. 

Assim como na designada nova centralidade do Kilamba, o conjunto habitacional do Panguila 

organiza-se segundo uma grelha geométrica maioritariamente ortogonal. Contudo, a estrutura 

urbana deste bairro de realojamento é muito diferente da identificada para a nova cidade do 

                                                             
8 Segundo a Angop (2 Mar. 2011b) este empreendimento surgiu no âmbito de uma parceria público-privada. 
Os fogos estão distribuídos em edifícios de quatro pisos, com 16 apartamentos cada. 
9 O actual limite do bairro e a divisão dos sectores do Panguila foram identificados através de ortofotomapa 
georreferenciado disponibilizado pela Development Workshop (2012). 
10 Existe um representante de moradores para cada sector do conjunto habitacional do Panguila.  
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Kilamba. Por um lado, a imposição de uma malha pouco flexível, por contraste com a lógica 

orgânica, não-Euclidiana, de expansão quotidiana do musseque, testemunha a vontade do 

Governo de regularizar o espaço urbano e habitacional, mesmo em áreas longínquas e/ou 

periféricas. Por outro, o traçado viário não apresenta uma hierarquia. Na maioria dos casos, os 

caminhos existentes não se encontram asfaltados – são de terra batida –, apresentam larguras 

muito semelhantes e encontram-se inacabados e interrompidos para uma eventual futura 

ampliação.  

A cada sector do conjunto habitacional do Panguila corresponde um conjunto diferenciado de 

quarteirões. Tal como para a rede viária, não se regista qualquer hierarquia a este nível. 

Contrariamente ao que ocorre na nova cidade do Kilamba, no empreendimento Panguila os 

quarteirões apresentam uma dimensão muito reduzida principalmente quando comparados com 

os blocos11 da dita nova centralidade. Aqui são constituídos pelos lotes que acolhem as habitações 

de piso único de crescimento extensivo atribuídas às diversas famílias deslocadas. 

Os lotes do conjunto habitacional possuem áreas diferenciadas que rondam aproximadamente 

200 m212 (nos primeiros sectores). Estas parcelas de terreno configuram o suporte para um 

eventual futuro registo predial, a realizar com base nesta recente divisão e demarcação dos 

terrenos estatais. Existe, como refere Lamas (2000, p.86), "desde as mais antigas cidades, uma 

interdependência entre […] a edificação urbana [e a] divisão cadastral". Contudo, considerando 

as práticas angolanas, o averbamento na conservatória não se encontra plenamente assegurada 

e sem registo cadastral o Governo não poderá atribuir os títulos de propriedade. Sem títulos 

agrava-se a insegurança de posse destas comunidades realojadas. 

O trabalho de campo realizado não permitiu identificar, nem através de entrevistas, nem de 

cartografia, quais os sectores e quarteirões do conjunto habitacional do Panguila que se 

encontravam construídos à data da sua inauguração (2003)13. Todavia, o estudo de dois 

ortofotomapas datados de 2005 e 2012 permitiu identificar a progressiva transformação do 

território dentro do empreendimento.  

                                                             
11 Localmente os quarteirões designam-se por blocos. 
12 Dimensão identificada pela Autora através de ferramenta Autocad sobre documento da Soapro (s/d). 
13 A informação relativa à inauguração do conjunto habitacional é contraditória. Alguns relatos referem-se a 
Janeiro de 2002 (Angop, 2 Mar. 2011b; Jornal de Angola, 13 Jun. 2011c; Rádio Luanda, 2010), outros a 
Janeiro de 2003 (Meireles, 17 Abr. 2009b; Angop, 2 Mar. 2011b).   
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                   Mapa 13 – Conjunto habitacional do Panguila (2012). 

                   Fonte: Desenho da Autora (2013) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/09/2012).  
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Em 2005 o Panguila tinha seis sectores e o bairro de realojamento implantava-se ao longo de 

aproximadamente 252 hectares14. Como referido, os quarteirões configuravam-se através de uma 

malha reticular de organização e extensões variadas e encontravam-se conectados entre si por 

caminhos de terra batida, alguns mal delimitados. Por outro lado, os arruamentos encontravam-se 

maioritariamente desligados do eixo viário Luanda-Caxito, o principal acesso ao conjunto 

residencial. Ao mesmo tempo, a via secundária de suporte ao empreendimento, com entrada junto 

ao primeiro sector, facultava a ligação aos demais sectores implantados a nascente, com a 

excepção do quarto localizado a poente. Ao longo do principal eixo viário (Luanda-Caxito) 

despontava juntamente uma frente urbana edificada de pequena dimensão, exterior ao conjunto 

habitacional (ver mapa 11).      

Actualmente15 o conjunto residencial ocupa uma área de aproximadamente 680 hectares16, 

270% maior do que em 2005. Os quarteirões mais recentes distam até cerca de 4,5 km17 da via 

de acesso principal. A mencionada via secundária separa totalmente a maioria dos sectores 

localizados a nascente, dos sectores quatro e nove localizados a poente. A frente urbana 

edificada, outrora cingida ao primeiro sector, estende-se pelo segundo e décimo sector, ambos 

confinantes com o eixo viário Luanda-Caxito (ver mapa 13).  

O Governo angolano apenas permite a adopção de um modelo urbano e habitacional de piso 

único e crescimento extensivo nas periferias longínquas da capital angolana, por exemplo nos 

conjuntos habitacionais do Panguila ou Zango. Nas áreas centrais de Luanda, ou nas potenciais 

áreas de expansão, o Governo procura antes controlar a produção e transformação do espaço 

habitacional tendo como principal objectivo a sua regularização. Já na periferia, tal como é 

prática comum dos construtores periurbanos, tendencialmente de menores recursos, o Governo 

recorre à dilatação temporal para implementar gradualmente os projectos habitacionais de 

realojamento. No que se refere aos grupos sociais mais carenciados, o Governo optou por um 

sistema de transformação urbana que tende a não aceitar para áreas centrais e de maior 

exposição pública. Longe da imagem da cidade idealizada – em altura, internacional e pós-

                                                             
14 Dimensão identificada pela Autora através de ferramenta Autocad com base em ortofotomapa Google 
Earth (20 Mai. 2005). 
15 Como referido, os dados identificados como mais actuais referem-se a meados de 2012.  
16 Área identificada pela Autora através de ferramenta Autocad com base em ortofotomapa Google Earth 
(28 Set. 2012). 
17 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps (2013). 
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moderna –, o crescimento faseado e extensivo do empreendimento Panguila é autorizado pelo 

Governo. 

Contudo, esta opção não se traduziu num aumento da qualidade de vida urbana e/ou 

habitacional para as comunidades realojadas. A carência de serviços sociais (escolas, hospitais, 

etc…) e a saturação das infra-estruturas urbanas (água, electricidade, saneamento, etc…) 

agravaram-se com a chegada de novas populações e com a progressiva ampliação do 

empreendimento (ver subponto sobre as visões locais).    

Por uma melhor unidade habitacional? 

No Panguila, o Governo optou por implementar um modelo urbano horizontal em consonância 

com as lógicas de produção periurbana. Actualmente o conjunto habitacional acolhe 

aproximadamente 6.20018 moradias de piso único com quintal. O Governo prevê ainda a sua 

possibilidade de ampliação através da construção de anexos. Como ponto de arranque, o 

Governo disponibilizou duas tipologias arquitectónicas diferenciadas: as moradias geminadas e 

as moradias individuais. 

As moradias geminadas do conjunto habitacional do Panguila localizam-se nos sectores um a 

dez19, exceptuando o sector nove. As casas estão implantadas a meio dos lotes e encontram-se 

afastadas das ruas confinantes cerca de 5 m (esquema gráfico 4). A geometria favorece as 

transformações dentro dos lotes (ver subponto sobre a transformação do espaço urbano e 

habitacional).  

 

Esquema gráfico 4 – Implantação das moradias geminadas nos lotes do conjunto habitacional do Panguila 

(S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre Soapro (s/d).  

                                                             
18 A informação encontra-se disponível em Angop (2 Mar. 2011b). 
19 As moradias geminadas foram construídas por empreiteiros chineses.  
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Estas habitações encontram-se em maioria e correspondem a aproximadamente 5.300 

unidades20. Ou seja, as moradias geminadas correspondem a cerca de 85% das moradias 

construídas no conjunto habitacional do Panguila até meados de 2012. Apresentam paredes 

toscas de blocos de cimento argamassados, por vezes rebocadas e pintadas de cores 

diferenciadas por sector ou quarteirão. Apresentam igualmente pequenas fenestrações para 

ventilação e estão implantadas sobre uma base de betão, sem armadura metálica, com 

aproximadamente 10 cm de altura21 (figura 97). 

 

Figura 97 – Exemplo de moradias geminadas em blocos de cimento. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

As casas do conjunto habitacional do Panguila estão assentes em terrenos instáveis e argilosos 

(Silva22 apud Meireles, 24 Abr. 2009a). Por este motivo, do ponto de vista técnico, a adopção 

de uma estrutura de betão armado seria fundamental para garantir a sua estabilidade, opinião 

partilhada pelos moradores. Todavia, por contenção de custos em mão de obra e material de 

construção (ver subponto sobre a contenção financeira da governação), as casas não possuem 

este tipo de estrutura, como comprova a observação directa efectada no trabalho de campo e o 

levantamento fotográfico. 

As coberturas das moradias geminadas do empreendimento do Panguila apresentam duas águas 

em chapa ondulada de zinco simples e colorida pousada sobre travamento de madeira, um 

sistema construtivo que não garante isolamento térmico. Também não existem caleiras para 

orientar o fluxo das águas pluviais. As portas e as janelas são feitas em caixilharia metálica 

pintada, com vidro simples nas janelas. A marcação da entrada é usualmente reforçada por um 

                                                             
20 O número foi estimado pela Autora com base no valor total divulgado (6.200 unidades) e no número de 
moradias individuais (900 unidades).  
21 Para além da observação directa e da análise fotográfica, a comunicação social também divulgou o 
método construtivo utilizado nas moradias geminadas do Panguila (Albino, 7 Dez. 2010). 
22 José Silva era, em 2009, o Director Nacional das Infra-estruturas do Ministério das Obras Públicas. 
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pequeno alpendre de ensombramento decorrente do recuo pontual do plano da fachada (figura 

97).  

Mais recentemente, no sector 9 foram construídas 900 moradias individuais. Estas residências 

integram o localmente designado de Projecto Modular23. A implantação destas habitações 

destaca-se das demais porque, embora as moradias se encontrem paralelas entre si, a totalidade 

do seu conjunto apresenta uma rotação de cerca de 81 graus relativamente à ortogonalidade 

adoptada nos demais sectores24. Por outro lado, os lotes onde as moradias individuais do Projecto 

Modular se inserem apresentam uma dimensão menor (não identificada) do que a de cada uma 

da mencionada parcela fundiária das moradias geminadas (esquema gráfico 5).  

 

Esquema gráfico 5 – Implantação das moradias individuais nos lotes do conjunto habitacional do Panguila 

(S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (28/09/2012). 

As habitações do Projecto Modular são pré-fabricadas e apresentam paredes construídas em 

painéis de poliestireno dentro de rede metálica electro soldada. O acabamento é efectuado em 

reboco pintado com tinta branca. À semelhança das moradias geminadas, as moradias pré-

fabricadas assentam sobre uma base de betão sem armadura. A cobertura é também de duas 

águas em chapa de zinco simples de cor vermelha, e neste caso também não existem caleiras 

para orientar o fluxo das águas pluviais. Os vãos apresentam caixilharias metálicas pintadas de 

brancas com vidro simples nas janelas. O ensombramento e a entrada são marcados por um 

pequeno alpendre com cobertura de chapa acoplado à fachada principal (figura 98). 

                                                             
23 As moradias do Projecto Modular foram construídas por uma empresa israelita. 
24 Não foi possível identificar o motivo desta implementação diferenciada. 
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Figura 98 – Habitações individuais do Projecto Modular. 

LEGENDA: Alçado principal (1); alçado posterior (2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Como mencionado, em ambas as situações, sejam moradias geminadas ou individuais, os 

moradores estão autorizados pelo Governo a delimitar os lotes e ampliar as habitações através 

da construção de anexos, apenas de piso único. Para o efeito, é necessário que os habitantes 

obtenham uma licença de construção25. Como exemplo, foi recentemente disponibilizada uma 

casa modelo no Projecto Modular (sector 9) onde são observáveis as potencialidades de 

ampliação do espaço habitacional de acordo com a regulamentação imposta: (1) 5,90 m na parte 

posterior da habitação; (2) 3,00 m na parte frontal da moradia; e (3) 3,60 m nas suas laterais. 

Neste caso, a casa ampliada termina onde começa o lote vizinho. Desta forma, no que se refere 

à ocupação dos lotes, o Governo pretendeu orientar e regrar a gradual transformação do espaço 

segundo a prática comum dos habitantes periurbanos, como ocorre ao nível morfológico a 

propósito da implementação progressiva dos sectores. 

"Se pagares a licença de construção a 5.000 Kwanzas não importa se vais ali meter uma bancada 

de bloco, se vais ali meter um tanque ou [qualquer outra coisa]. Mas não é permitido por enquanto, 

ou seja, na licença não prevê a edificação de um andar acima […] só rés-do-chão conforme está 

na casa modelo." (entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do 

Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012)  

As habitações entregues pelo Governo angolano às comunidades realojadas apresentavam 

fragilidades. Os maus resultados do método construtivo dominante, sem fundações ou estrutura 

aparente, tornaram-se evidentes com o aparecimento de fissuras em algumas paredes: "em 

algumas delas as rachaduras são tão grandes e profundas que se pode divisar o que está por 

                                                             
25 De acordo com a entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, 
(Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012), a licença de construção para delimitação do 
lote e construção de anexos custa 5.000 Kwanzas, cerca de 50 USD. 
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dentro" (Kwamy, 26 Out. 2005)26. As fissuras pronunciavam eventual risco de desabamento 

(Meireles, 24 Abr. 2009a). Para além disso, no momento do realojamento algumas casas não 

estavam acabadas. O empreiteiro ainda não tinha instalado as portas interiores ou exteriores, as 

janelas, as loiças nas instalações sanitárias e/ou os armários na cozinha (O Apostolado, 13 Mar. 

2008).  

Os problemas construtivos do Projecto Modular (sector 9) estavam mais relacionados com a 

canalização, o saneamento básico e a falta de estanquicidade da cobertura. Por este motivo as 

moradias do Projecto Modular sofreram inundações diversas com águas correntes, residuais ou 

pluviais. Ao longo do tempo estas habitações revelaram também o seu potencial inflamável (ver 

subponto das visões locais sobre o acesso à habitação). Realçamos que as casas pré-fabricadas 

do Projecto Modular surgiram para colmatar os problemas construtivos das moradias geminadas 

(Sérgio, 22 Mai. 2012). 

"O projecto é bonito só que está inacabado. Os esgotos não estão feitos, como estão a ver as 

torneiras estão a jorrar águas nos quartos de banho. Então nós pedimos para ver se eles vinham 

fazer o acabamento" (Anónimo, 2010a, minutos 1.15 - 1.28); 

"No lava-loiça passa água. E [n]as torneiras [de fora] […] conforme estão a ver, passa água 

também. Podes fechar a torneira que a água continua sempre a passar. Por isso mesmo têm de ver 

a marca das torneiras. E da casa de banho também. Você banha e a água toda vai para os quartos" 

(Anónimo, 2010b, minutos 1.29 – 1.43);  

"As casas, nós também não gostamos porque quando chove a água entra. E o próprio banheiro, 

quando nós banhamos, a água safa do quarto e safa também da despensa. Estamos sempre a 

limpar. Isso não está mesmo bom" (Anónimo, 2010c, minutos 1.44 – 1.56). 

As famílias realojadas residiam anteriormente em habitações muito diferenciadas que iam desde 

a utilização de materiais mais precários, como a chapa de zinco e papelão, aos mais resistentes 

como os blocos de cimento, muitas vezes em situação de maior precariedade habitacional. Apesar 

das reclamações de alguns moradores, as maiores dificuldades enfrentadas pelas populações 

realojadas não se relacionam com a qualidade construtiva das moradias mas fundamentalmente 

com a vivência habitacional (ver subponto sobre as visões locais). 

  

                                                             
26 Extracto do artigo "Projecto Panguila, uma mão cheia de desilusões", disponível em 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882 [Consult. 10 Fev. 2014]. 

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882


CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 
 

 

319 

Que tipos de habitação? 

No que se refere ao número de quartos, as moradias geminadas do conjunto habitacional do 

Panguila apresentam dois e as individuais três. Ambos os tipos habitacionais contemplam uma 

sala, uma instalação sanitária, uma cozinha e uma dispensa. As primeiras têm de área bruta 

aproximadamente 60 m227. Não foi possível, nesta pesquisa, identificar a área das moradias 

individuais. Verificámos, todavia, que nos dois tipos de habitação a dimensão de cada uma das 

casas e das suas divisões interiores são mais pequenas do que as dos apartamentos da nova 

cidade do Kilamba, que se dirigem a grupos sociais de maiores recursos. 

Relativamente às habitações de proveniência das famílias realojadas, o cenário inverte-se 

expressivamente. Apesar das áreas pericentrais alojarem uma grande variedade habitacional, 

com áreas muito distintas consoante as necessidades e capacidade financeira dos moradores, 

algumas famílias deslocadas para o conjunto habitacional do Panguila vieram encontrar casas 

substancialmente maiores do que as demolidas nos bairros de onde provêm do centro da cidade. 

Muitas não tinham mais do que um ou dois compartimentos ou, em situações muito precárias, 

instalação sanitária ou cozinha. Como mencionou um dos representantes dos moradores do 

conjunto habitacional do Panguila: "uns viviam numa casa de dois metros e pouco. […] Eram 

residências reduzidas, para não dizer [barracas], muito reduzidas." (entrevista a um representante 

dos moradores do conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela Autora, 

Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Pelos motivos assinalados entendemos que era intenção do Governo melhorar a qualidade da 

unidade habitacional da maioria dos grupos sociais realojados através da edificação de novas 

habitações. Contudo, assim como no que se refere à qualidade construtiva, estas não se 

aproximam do padrão mínimo exigido pelo sector privado e suas Leis de mercado, como 

identificado para a nova cidade do Kilamba. 

  

                                                             
27 A área foi verificada pela Autora através da consulta do Projecto de Urbanização do Panguila (Fase 1) 
efectuado pela Soapro (s/d). Alguns meios de comunicação social, como por exemplo Angop (13 Jan. 
2009b), mencionam 70 m2 por fogo. 
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"Os passeios dos arruamentos do […] Panguila [estão] a receber obras de restauro para a 

melhoria da imagem da localidade"28   

Actualmente, apenas as ruas do primeiro e segundo sectores do conjunto habitacional do Panguila 

se encontram alcatroados (figura 99). Em Maio de 2012 o Governo angolano decidiu promover 

obras de infra-estruturação nos sectores localizados perto da entrada do empreendimento, junto 

do eixo viário principal Luanda-Caxito. Estas incluíam o asfaltamento das vias, a colocação de 

sinalização rodoviária e o arranjo da rede de drenagem de águas pluviais (Angop, 15 Mai. 

2012b). Durante o trabalho de campo que ocorreu na mesma data, testemunhámos que os 

passeios estavam delimitados, com o lancil colocado, porém não estavam pavimentados (figura 

100). 

 

 
 
 
 

Figura 100 – Habitações do primeiro 
sector com passeios em construção. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Por sua vez, os arruamentos mais interiores do conjunto habitacional, com menor exposição 

pública, permaneceram em terra-batida. As circulações dentro dos demais sectores apresentam 

configurações muito irregulares: não possuem passeios ou valas de drenagem de águas pluviais e 

a largura dos caminhos permanece condicionada pela demarcação dos lotes, cuja delimitação 

difere conforme a sua ocupação e transformação.  

                                                             
28 O extracto integrou a notícia de jornal "Arruamentos do Panguila recebem obras de restauração" 
disponível em Angop (15 Mai. 2012b, 
http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/especiais/reconstrucao-nacional/2012/4/20/Arruamentos-
Panguila-recebem-obras-restauracao,29ef02f0-14af-4733-8990-df8da4cda552.html [Consult. 10 Set. 
2012]). 

 

Figura 99 – Via secundária asfaltada 
(sector 1). 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/especiais/reconstrucao-nacional/2012/4/20/Arruamentos-
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Os constrangimentos viários são mais visíveis no sector 10, o último a ser edificado (figura 101). 

O facto de o terreno ser argiloso tem criado muitas perturbações ao nível da circulação pedonal 

e da circulação automóvel. Na época das chuvas a lama escorregadia torna os percursos 

intransitáveis (Kwamy, 26 Out. 2005). 

De uma maneira geral, os espaços exteriores existentes por entre as unidades habitacionais do 

Panguila, juntamente com as ruas asfaltadas e os caminhos de terra batida, não estão cuidados 

como se de espaços públicos se tratassem. Pelo contrário, resumem-se a espaços excedentários, 

sobrantes por entre as construções. Ao mesmo tempo, o facto das ruas estarem numeradas, sem 

toponímia, contribui para uma maior desumanização do conjunto habitacional. Todavia, as 

famílias realojadas têm-se apropriado destes espaços para a realização de actividades 

comunitárias (ver subponto sobre periferização, precarização e estratégias de sobrevivência).  

Considerando a aridez do local, os corredores verdes naturais apresentam uma dimensão 

reduzida quando comparados com a escala do território ocupado pelo empreendimento. O 

Governo não plantou árvores e/ou nova vegetação em espaços públicos para protecção ou 

disfrute dos habitantes do bairro, situação que os moradores procuraram colmatar, dentro dos 

lotes (ver subponto sobre as transformações urbanas e habitacionais). 

A falta de qualidade da generalidade dos espaços públicos do conjunto habitacional de 

realojamento do Panguila aproxima-se da lógica do espaço habitacional em áreas periurbanas 

autoproduzidas onde estes, como mencionado, são muito reduzidos ou inexistentes e não 

cuidados. Como ocorre nos musseques de Luanda, os espaços públicos do empreendimento 

Panguila – estradas, caminhos ou terreiros – tendem a ser ocupados pelo pequeno comércio e 

outras actividades informais (ver subponto sobre as estratégias de sobrevivência). No entanto, as 

intervenções de infra-estruturação do Governo no sector 1 e 2 revelam a sua intenção de qualificar 

o espaço público do Panguila, pelo menos nos sectores com maior visibilidade do exterior, o que 

constitui uma mais-valia para as populações quando comparado com o que ocorre nos musseques.  

 

Figura 101 – Arruamentos irregulares 
do sector 10. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  
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"Graças a Deus e a algum esforço feito pelo próprio Governo em si temos uma escola com 14 

salas de aula, onde comporta 45 alunos por sala, 3 turnos, manhã, tarde e noite"29 

O Governo previu a realização de alguns equipamentos básicos no conjunto habitacional do 

Panguila. Em 2012 tinham sido construídos a esquadra de polícia, o posto de saúde, a igreja, a 

escola, creches e um supermercado. Na generalidade os equipamentos existentes têm apenas um 

piso. Os métodos construtivos e os materiais adoptados são semelhantes aos das moradias 

geminadas. Contudo, nestes casos, foi contemplado um sistema estrutural30 – com fundações, 

pilares, vigas e laje –, sendo este parcialmente visível através de observação directa (figura 102).  

 

Figura 102 – Equipamentos urbanos no conjunto habitacional do Panguila (1-2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

No conjunto habitacional do Panguila, nem todos os equipamentos se encontram em pleno 

funcionamento (ver subponto sobre as vivencias locais e o acesso aos equipamentos). Como 

referem Raposo e Salvador (2007, p. 116): 

"A centralidade dos bairros favorece não apenas a proximidade a infra-estruturas e equipamentos 

existentes nas áreas urbanizadas vizinhas […], como contribui para uma maior qualidade ou/e 

quantidade dos que existem no bairro. A maior proximidade e o mais fácil acesso aos centros de 

decisão tende, com efeito, a facilitar o investimento quer de instituições públicas quer de 

organizações cívicas na melhoria das condições de vida nos bairros". 

A distância do Panguila ao centro urbanizado de Luanda, centro de decisão política e de 

concentração administrativa e financeira, condicionou o investimento do Governo ao nível dos 

equipamentos socias e infra-estruturas. Por esta razão a intervenção das organizações não-

                                                             
29 Extracto da entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
30 O Gabinete de Apoio Técnico do Ministério das Finanças da República de Angola (2008) faz menção às 
infra-estruturas da escola secundária do Panguila.  
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governamentais, nestes ou outros sectores sócio-espaciais, também tem sido manifestamente 

insuficiente. 

Qual o (des)investimento em infra-estruturas urbanas?  

No conjunto habitacional do Panguila as infra-estruturas encontram-se subdimensionadas ou por 

concluir. A electricidade é gratuita e garantida por um sistema de geradores de grande porte 

alimentados com combustível. Todavia, o abastecimento eléctrico tende a não funcionar 

plenamente: "esses geradores avariam constantemente, chegando-se a ter quarteirões sem corrente 

durante 3 a 4 meses" (Kwamy, 26 Out. 2005)31. No sector 9, por exemplo, o posto de 

transformação (PT)32 não tem capacidade de fornecer energia eléctrica permanente ao Projecto 

Modular porque os cabos de abastecimento não suportam a potência necessária: "as estruturas 

estão a alimentar o PT […] mas os cabos que os israelitas fizeram não aguentam a capacidade 

da energia que vem. Então antes que liguem estão já a trocar os cabos" (entrevista a um 

representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e 

Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

O abastecimento de água aos sectores 1 a 6 é efectuado através da estação de tratamento do 

Candelabro. Os demais sectores são abastecidos por cisternas (Gomes, 25 Jan. 2011). O 

abastecimento de água ao bairro do Panguila é gratuito, todavia apresentou sempre inúmeros 

problemas. Inicialmente, a água corria durante uma hora, duas vezes por dia, de manhã e à noite. 

A partir de 2004 passou a ser fornecida apenas uma vez por dia, ao final da tarde, entre as 19 

horas e as 20.30 horas. À medida que o empreendimento foi crescendo, o abastecimento de água 

potável ficou cada vez mais rarefeito, sendo actualmente praticamente inexistente33. 

A rede de saneamento básico encontra-se ligado a um sistema de fossas sépticas que está 

saturado. Como refere Kwamy (26 Out. 2005)34 "[as fossas sépticas] são tão pequenas que têm 

de ser desentupidas praticamente de 2 e 2 meses". Não existe nenhum sistema doméstico nem 

urbano de recolha das águas pluviais.  

                                                             
31 Extracto do artigo "Projecto Panguila, uma mão cheia de desilusões" disponível em 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882 [Consult. 10 Fev. 2014]. 
32 O posto de transformação do Projecto Modular (sector 9) foi construído por uma empresa israelita.  
33 Kwany (2005, 26 Out. 2005) descreve o fenómeno, entre outros também reveladores de grande 
precariedade no conjunto habitacional do Panguila.  
34 Extracto do artigo "Projecto Panguila, uma mão cheia de desilusões" disponível em 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882 [Consult. 10 Fev. 2014]. 

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/6882
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Nos sectores das moradias geminadas as redes de infra-estruturas urbanas encontram-se 

maioritariamente à vista: os cabos eléctricos aéreos atravessam os lotes desde os postes 

localizados nos caminhos até à fachada posterior, onde se fixam a um estandarte metálico. Por 

sua vez, os tubos das águas residuais e de esgotos atravessam a referida empena unindo-se no 

solo, por vezes através de um sifão localizado no exterior das habitações. No Projecto Modular 

as infra-estruturas estão ocultas.  

As variantes de crescimento urbano preferenciais do Governo, advogadas pelo Decreto 

Presidencial nº59/11, têm condicionado a plena construção de uma rede de infra-estruturas a 

norte de Luanda, no eixo do Caxito e Barra do Dande. A periferização física do conjunto 

habitacional do Panguila associa-se, desta forma, à periferização social dos grupos sociais de 

menores recursos. Como referem Raposo e Salvador (2007, p. 132) para os bairros 

autoproduzidos de Luanda, "as carências em infra-estruturas e serviços sociais dos bairros 

periurbanos são não apenas um indicador mas também um factor de reprodução da pobreza ao 

nível destas comunidades". O fenómeno ocorre também neste bairro de promoção pública por 

falta de investimento governamental neste novo território marginal. O insuficiente investimento nas 

infra-estruturas do conjunto habitacional do Panguila tem gerado constrangimentos sociais 

expressivos (ver subponto sobre as visões locais). 

A transformação do espaço urbano e habitacional 

Em 200535, os quarteirões dos primeiros sectores apresentavam já pequenas transformações 

dentro dos lotes. Actualmente36, todos os lotes apresentam uma progressiva apropriação, com 

mais expressão nos sectores 1 a 6, ou seja, os primeiros sectores a ser ocupados. 

A observação directa, a par da análise iconográfica (fotografias e mapas) do conjunto 

habitacional de realojamento do Panguila, permitiu reconhecer as diversas transformações 

operadas dentro dos lotes pelos seus moradores ao longo dos últimos anos. Estas nem sempre 

respondem às regras determinadas pelo Governo. Todavia, ao contrário do ocorrido na nova 

cidade do Kilamba, não foram identificados relatos de eventuais penalizações por subversão à 

norma. A apropriação dos lotes deste bairro difere consoante o tempo de ocupação, as 

necessidades específicas dos agregados e a capacidade financeira de cada família. 

                                                             
35 Como mencionado, no que refere ao conjunto habitacional do Panguila, não foi possível ter acesso a 
ortofotomapas anteriores a 20 de Maio de 2005. As imagens aéreas consultadas foram obtidas através de 
ferramenta Google Earth. 
36 Como assinalado no início deste capítulo referimo-nos a meados de 2012. 
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Hoje em dia assiste-se no Panguila à delimitação dos lotes, quer através da construção de muros 

em blocos de cimento entre pilares de betão armado, por vezes em tijolos cerâmicos ou tijolos de 

vidro, pontualmente rebocados e/ou pintados com cores distintas, quer através da colocação de 

grades metálicas de cores diversas. Por vezes estas grades encontram-se encimadas sobre os 

próprios muros. Conforme a geometria adoptada, altura ou material utilizado, a delimitação do 

lote garante uma maior ou menor privacidade e segurança. Por sua vez, esta última é reforçada 

pela colocação pontual de iluminação exterior. O acesso aos lotes é genericamente efectuado 

através de portões metálicos de acesso para peões e, por vezes, também para automóveis (figura 

103). 

 

Figura 103 – Delimitações dos lotes no conjunto habitacional do Panguila. 

LEGENDA: Através de muros, grades metálicas e portão para acesso automóvel (1); através de muros, grades 
metálicas e porta de acesso individual (2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Quando existe um maior investimento financeiro nas habitações e nos seus anexos, os muros 

tendem a ser protegidos por arame farpado. Paralelamente, a área delimitada no interior do lote 

é por vezes regularizada e impermeabilizada através de uma base de areia e de cimento. Pode 

também ser marcado um negativo no muro ou no pavimento para colocação de um reservatório 

de água. Nos casos de menor investimento as delimitações podem ser apenas efectuadas com 

vedações de rede, de madeira, em contraplacado e/ou em chapas metálicas cobertas com zinco 

ou ainda por lonas em forma de tenda (figuras 104/105).  

1 2 
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Figura 104 – Diversidade de delimitações dos lotes no Panguila consoante disponibilidade económica. 

LEGENDA: Família com maior capacidade financeira (1); famílias com menores capacidade financeira, 
correspondendo a terceira imagem a um ainda menor investimento (2-3). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

 

Figura 105 – Diversidade de delimitações dos lotes no Panguila. 

LEGENDA: Marcação de negativo para colocação de reservatório de água (1); chapa metálica coberta com 
lona (2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012).  

Dentro dos limites dos lotes, aumenta a construção de anexos em blocos de cimento com técnicas 

de acabamento diversas e semelhantes às descritas para as moradias geminadas. Contudo, estes 

apresentam pilares estruturais em betão com estribos de ferro que, tal como na delimitação por 

muros, muitas vezes sobejam para eventual futura ampliação. À semelhança das habitações 

principais as caixilharias dos anexos também são metálicos ou pontualmente em madeira, com 

vidro simples. Os gradeamentos metálicos são frequentes e a sua generalização é também um 

sinal de insegurança. Todos os materiais apresentam cores distintas consoante os lotes. As 

diferentes geometrias dos anexos chegam a ultrapassar os limites regulamentares, principalmente 

o piso único (figura 106).  

1 2 3 

1 2 
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Figura 106 – Apropriação em altura no Panguila. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Algumas dos novos anexos são utilizados para o comércio informal37 e destacam-se pelas cores 

vistosas que apresentam ou pelas inscrições publicitárias de destaque. Muitas vezes orientados 

para o exterior dos lotes, estes encontram-se tendencialmente gradeados, também aqui por 

questões de segurança, e podem apresentar uma janela para atendimento ao público no exterior 

(figura 107).   

 

Figura 107 – Apropriação de anexo para 
espaço comercial. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Alguns dos anexos são construídos com chapas metálicas, cobertas com zinco (figura 108) ou com 

tela, e assentam sobre o pavimento existente de terra batida ou sobre uma base construída com 

areia e cimento. Nas situações de instalação mais recente (figura 109) e/ou de maior 

precariedade os pertences das famílias, sem anexos, amontoam-se no pátio exterior.   

 

Figura 108 – Anexo em chapa de zinco.  

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

                                                             
37 Por constrangimentos relacionados com a duração do trabalho de campo, não foi possível mapear todas 
as instalações comerciais existentes. 
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Figura 109 – Lotes sem anexos e apropriação do espaço envolvente. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

No que se refere às moradias geminadas disponibilizadas pelo Governo, estas sofrem alterações 

pontuais, quer ao nível da cor da fachada – parcial por pano para distinção da habitação 

(figura 110) –, quer por via da marcação de um soco colorido. 

 

Figura 110 – Alteração da cor das fachadas no Panguila (1-2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

À semelhança do que ocorre nos anexos, as famílias procuram colocar gradeamentos nos vãos 

das janelas destas casas em busca de maior segurança (figura 111). Surgem ainda aparelhos de 

ar-condicionado nas empenas das habitações principais e seus anexos. Este fenómeno é um 

indicador de maior estatuto financeiro e social. Por outro lado, quando não há investimento na 

moradia esta, por vezes, apresenta gradeamentos em mau estado de conservação, sem 

caixilharia. 

  

1 2 
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Figura 111 – Gradeamentos personalizados nas moradias geminadas. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

A necessidade de ensombramento é visível em todo o empreendimento. O calor é excessivo e, 

como referido, a arborização natural é muito reduzida ou inexistente. Por este motivo, os indivíduos 

realojados procuraram garantir o ensombramento dos lotes através da construção de novos 

alpendres em chapas de zinco ou através da plantação de árvores diversas, como jacarandás, 

algumas de fruta, como os abacateiros. O fenómeno é idêntico ao que ocorre nas áreas 

periurbanas autoproduzidas adjacentes ao vizinho mercado do Panguila. Apesar destes 

musseques estarem confinados por algumas áreas verdes, os seus residentes também plantaram 

árvores dentro do perímetro para obter sombra e/ou frutos. 

No conjunto habitacional do Panguila, para a lida doméstica diária, como a confecção de 

alimentos e a lavagem de roupa, as famílias dispõem de equipamentos (fogão, etc…) e acessórios 

de cozinha (alguidares, etc…) nos pátios exteriores (figura 112/1). Alguns lotes revelam pequenas 

hortas de subsistência familiar (figura 122/2): "as terras do Panguila são férteis para a agricultura. 

Em muitos quintais divisamos pequenas plantações de tomate, cebola, couve, repolho e 

bananeiras" (Gomes, 25 Jan. 2011)38. Quando existem, os automóveis ocupam a frente dos lotes 

de forma diferenciada. 

                                                             
38 Extracto do artigo "Um bairro social em desenvolvimento" disponível em 
http://www.angolabelazebelo.com/2011/01/um-bairro-social-em-desenvolvimento/ [Consult. 1 Mar. 
2013]. 

http://www.angolabelazebelo.com/2011/01/um-bairro-social-em-desenvolvimento/
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Figura 112 – Cozinha ao ar livre no pátio exterior (1); horta de subsistência familiar (2). 

Fonte: Fotografia da Autora (2012); Fotografia de Chlóe Buire (2012). 

Ainda que de forma menos expressiva, os sectores mais recentes também apresentam uma 

apropriação pontual. Por exemplo, nas habitações cor-de-rosa do sector 10 (figura 113), o último 

a ser ocupado, os primeiros sinais de ocupação e transformação do espaço são visíveis em 

pequenos detalhes, tais como: (1) na alteração das cores da fachada principal, por exemplo no 

alpendre; (2) na colocação de grades de segurança nos vãos, com geometrias e cores 

diferenciadas; (3) na colocação de estendais para secagem da roupa ao ar livre; (4) na colocação 

de antenas ordinárias ou parabólicas, nas empenas; e (5) na ocupação do espaço exterior com 

vasos de flores e/ou fogareiros. As transformações são diferenciadas e espelham motivações 

diversas e recursos diferenciados, respondendo à adequação ao modo de vida, à procura de um 

maior conforto doméstico e ao desejo de maior afirmação de individualidade, riqueza ou estatuto 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113 – Casas cor-de-rosa do sector 10. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

O ensombramento destas mais recentes habitações é muitas vezes garantido pela colocação 

provisória de cartões nos vãos das janelas. Este material surge em detrimento de outras soluções 

mais duráveis, todavia mais dispendiosas, como o tecido ou a madeira. Na fachada posterior, 

onde não existe alpendre, são improvisados pequenos telheiros – espaços exíguos para 

1 2 
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ensombramento –, protegidos por telas ou guarda-sóis. Os mais robustos são edificados em 

estrutura de madeira e cobertura em chapa de zinco e servem principalmente para o pequeno 

comércio informal à porta de casa. Como não existe hierarquia viária no conjunto habitacional 

do Panguila, o pequeno comércio encontra-se disseminado ao longo de todo o sector. Ao mesmo 

tempo surgem já pequenos depósitos de água individuais por lote. Prevendo a construção dos 

anexos são depositados areia e blocos de cimento a granel dentro das referidas parcelas 

fundiárias. 

O nível de apropriação das casas do Projecto Modular é ainda muito reduzido e as suas 

características são semelhantes às do sector 10. Ou seja, ocorre essencialmente ao nível da 

construção de muros e de anexos e da colocação de gradeamento, de antenas, de alpendres 

efémeros e de estendais. Porém, a transformação do Projecto Modular pode vir a ser mais 

uniformizada devido ao exemplo e incentivo da casa modular neste construída (figura 114).   

 

Figura 114 – Apropriação no Projecto Modular. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

O trabalho de campo efectuado no conjunto habitacional do Panguila não teve como enfoque 

reconhecer os diversos grupos sociais residentes no empreendimento de acordo com os seus locais 

de origem. Por este motivo, também não foi possível identificar se as transformações identificadas 

se relacionam com a proveniência dos seus moradores. Contudo, reconhecemos que, a par de 

uma maior capacidade financeira dos sujeitos, visível através da existência de viaturas, de anexos 

de renda, de uma maior densidade de ocupação do lote, etc…, o factor tempo representa uma 

dimensão verdadeiramente importante para a consolidação das referidas metamorfoses. Neste 

cenário, a homogeneidade das habitações disponibilizadas tem-se dissolvido ao longo do tempo 

através da sua progressiva ocupação e transformação. O fenómeno inclui a delimitação 

personalizada dos lotes e a construção de anexos.  

Esta apropriação do espaço urbano e habitacional permitida pelo Governo beneficia da sua 

localização periférica à margem da fiscalidade do Estado, longe da visibilidade e da 
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mediatização pública. Da mesma forma, ao contrário do que ocorre nos musseques de Luanda, 

onde a população sustém a produção do espaço urbano através da apropriação singular do 

quotidiano sem obedecer a normas governamentais, no bairro do Panguila as comunidades 

residentes viram as suas práticas diárias de produção do espaço habitacional ser autorizada e 

legitimada pelo Governo que, desta maneira, lhes outorgou maior margem de manobra. Afastados 

da cidade urbanizada e/ou idealizada, como por exemplo a dita centralidade do Kilamba, os 

moradores do bairro do Panguila não se encontram, assim, tão condicionados pelo controlo 

estatal. De momento estes habitantes também não se encontram sujeitos a novas acções de 

despejos forçados, tema este que penetramos no seguinte subponto sobre a abordagem top-down 

da governação. 

GOVERNAÇÃO   

O conjunto habitacional do Panguila resultou de uma intervenção urbanística de iniciativa pública. 

A operação foi promovida e financiada, desde o início do novo milénio, pelo Estado angolano. 

O projecto começou a ser implementado antes do fim da guerra civil (2002), no âmbito do 

Programa de Realojamento das Populações. Como referido no subcapítulo específico sobre 

reassentamentos e realojamentos (4.5), originalmente este Programa de Realojamento esteve a 

cargo do Gabinete de Obras Especiais. Actualmente responde ao Governo da Província de 

Luanda.   

A construção do projecto habitacional do Panguila envolveu a participação e articulação de outras 

entidades governamentais, como o anterior Ministério das Obras Públicas39 e, mais recentemente, 

o Ministério do Urbanismo e Construção. O projecto da primeira fase de intervenção urbana, 

designada por Projecto de Habitação de Panguila Fase 1 (s/d) (figura 115), foi concebido pela 

empresa angolana Soapro40, parceira estratégica da empresa portuguesa Iperforma, como antes 

mencionado no enquadramento geral sobre o Programa Nacional para a construção de um milhão 

de casas (ver subcapítulo 3.2). A partir de 2009, à semelhança de outros projectos habitacionais 

alavancados ou apoiados pelo Estado, a expansão urbana e habitacional do Panguila passou a 

integrar os objectivos do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Recordamos que a 

                                                             
39 Notícias de 2009 ainda referem uma responsabilidade partilhada pelo Ministério das Obras Públicas 
(Angop, 2009a). 
40 De acordo com informação disponível em http://www.soapro.co.ao/  [Consult. 28 Set. 2011] (portfolio; 
planeamento), em Soapro e Anteros (s/d) e de informação recolhida através de entrevistas a um arquitecto 
português com intervenções no conjunto habitacional do Panguila (Autora, Porto, Portugal, 20/11/2010; 
2/04/2012). 

http://www.soapro.co.ao/
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edificação do bairro de realojamento no Panguila foi promovido pelo Presidente de Angola, José 

Eduardo dos Santos, em 200341. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 115 – Projecto de Habitação de Panguila Fase 1.  

Fonte: Soapro (s/d).  

"O projecto habitacional Panguila [visa] acudir as populações que viviam em zonas de risco 

ou em perímetros para projectos de alargamento de estradas"42 

O conjunto habitacional do Panguila constitui um exemplo paradigmático das políticas urbanas e 

habitacionais governamentais adoptadas pelo Estado em período de paz e de reconstrução 

nacional direccionadas para as populações dos musseques. Como enumerado, estes incluem a 

localização em áreas críticas ou geologicamente instáveis – junto a linhas de água, valas de 

drenagem ou outras zonas de potencial catástrofe –, a deficiência de espaços públicos e de 

equipamentos, assim como a carência de infra-estruturas urbanas. O Governo não reconhece 

legitimidade a esta cidade periurbana, classificando-a como anárquica, infractora e irregular. 

                                                             
41 Como previamente identificado, a data de arranque do conjunto habitacional do Panguila tem sido 
divulgada em diversas notícias da comunicação social, como em Angop (12 Jun. 2011c), Jornal de Angola 
(13 Jun. 2011c) e Rádio Luanda (4 Mai. 2010). 
42 Extracto do artigo "Arruamentos do Panguila recebem obras de restauração" publicado em Angop (15 
Mai. 2012b, http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/especiais/reconstrucao-
nacional/2012/4/20/Arruamentos-Panguila-recebem-obras-restauracao,29ef02f0-14af-4733-8990-
df8da4cda552.html [Consult. 10 Set. 2012]). 

51, 36 HECTARES DE ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 
1.482 HABITAÇÕES 
 
11.856 HABITANTES PREVISTOS 

http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/especiais/reconstrucao-
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Neste quadro, o projecto do Panguila tem servido fundamentalmente para realojar famílias 

residentes em musseques pericentrais, sujeitos à valorização e à expansão geográfica da cidade 

urbanizada, produzida pelos privados com o apoio e o incentivo do Estado.  

O Governo referiu-se à possibilidade de risco de vida das populações periurbanas e à falta de 

qualidade de vida nos musseques, visando promover a sua erradicação, principalmente a dos 

mais centrais. O conjunto habitacional de realojamento do Panguila integra, assim, um conjunto 

de respostas públicas que advogam o erradicar da pobreza urbana. Todavia, os impactes 

apontam sobretudo para o afastamento, exclusão e periferização dos seus grupos sociais de 

menores recursos (ver subponto sobre as visões locais). 

Recorrendo a esta estratégia, o Estado também procurou contribuir para a promoção da sua 

imagem política. A renovação urbana da velha cidade do asfalto, consolidada essencialmente 

pela sua verticalização – com a edificação de obras institucionais ou representativas da 

dinamização do investimento do sector privado e respectiva pressão imobiliária –, a par da 

invenção e implementação de uma nova malha urbana, suporte da expansão urbana 

mercantilizável, norteiam as práticas urbanas e habitacionais do Governo angolano na 

actualidade.  

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação propôs a criação de novos conjuntos 

habitacionais periféricos em detrimento da qualificação das áreas periurbanas autoproduzidas 

existentes. Distante do centro urbanizado da capital angolana, o bairro do Panguila veio dar 

resposta à criação de novas áreas habitacionais para grupos sociais de menores recursos e está 

em consonância com a noção de desenvolvimento neoliberal, adoptado pelo sistema de 

governação: (1) expropriar os terrenos ditos irregulares do centro de Luanda, direccionando-os 

para a construção da cidade capitalista e global; (2) expandir a cidade urbanizada canalizando-

a para uma classe média emergente; e (3) erradicar a pobreza urbana do centro e das franjas da 

capital, afastando-a para além das suas margens. 

Apesar de não se enquadrar no conjunto de instituições responsáveis pela edificação do conjunto 

habitacional de realojamento do Panguila, o Grupo Técnico do Gabinete de Reconstrução 

Nacional redigiu um texto de que se apresenta um extracto ilustrativo das políticas urbanas e 

habitacionais em curso em Angola, argumentando a existência de vantagens, ao mesmo tempo, 

eleitorais e para a melhoria da qualidade de vida dos citadinos angolanos.  
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"Finalmente estamos em crer que "o início do combate aos musseque[s] empurrando-o[s] até a 

fronteira do país criando a expectativa da renovação positiva do estado novo43…" pode estar 

subentendido nos objectivos do programa que visa criar fundos habitacionais para minimizar as 

preocupações hoje vividas nos musseques, considerar mesmo a sua erradicação através da sua 

requalificação44 dado que o objectivo é atingir todo o país [,] de Cabinda ao Cunene [,] do mar 

ao leste [,] com este desenvolvimento global previsto" (Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete 

de Reconstrução Nacional, s/d(a), p.4).  

Esta visão estratégica sobre o presente e futuro desenvolvimento de Luanda, como das demais 

cidades e Províncias de Angola, tende a ser perfilhada pela elite dominante, defensora das 

políticas do Presidente José Eduardo dos Santos, assim como pelos diversos órgãos executivos 

responsáveis pela profunda metamorfose sócio-espacial que Angola hoje testemunha.  

"Porque foram as pessoas despejadas pelo Governo? O Governo declara que levou a cabo os 

despejos a fim de facilitar projectos de desenvolvimento e "embelezamento" de interesse 

público"45 

Em Angola, os projectos habitacionais não incluem nem a participação, nem a consulta das 

populações visadas. Conforme mencionado (ver subcapítulo 3.3), o artigo 43º da Lei do 

Ordenamento Território e Urbanismo (2004) estipula que os órgãos participativos no ordenamento 

do território serão constituídos por comissões consultivas compostas por representantes do 

Governo. Na mesma linha, as práticas urbanas e habitacionais do Estado enquadram-se nas 

políticas de desconcentração, em vez da descentralização anunciada, com possibilidade de 

participação popular.  

Apesar do discurso do Governo apontar para o realojamento dos moradores em áreas 

regularizáveis, como apresentado no subcapítulo sobre o Programa Nacional de Urbanismo e 

Habitação (3.4), os critério e as práticas adoptadas pelos seus agentes para o efeito não são 

claras. Neste âmbito, o Governo angolano impôs datas para as manobras de demolição e 

realojamento das populações e recorreu a práticas de despejos forçados com o apoio de 

funcionários públicos, incluindo polícias, militares e/ou seguranças privados.  

                                                             
43 Em itálico conforme destaque do autor. 
44 Como mencionado, em Angola o termo está associado a práticas de renovação urbana, o que implica a 
demolição integral do tecido periurbano existente. 
45 Extracto do relatório "Eles partiram as casas: desocupações forçadas e insegurança da posse da terra 
para os pobres da cidade de Luanda" disponível em Human Right Watch e SOS Habitat - Acção solidária 
(2007, p. 8).  
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As comunidades realojadas consideram que, em regra, foram tardiamente informadas sobre as 

intervenções em curso – "[avisou na] quinta-feira já para sair hoje, sábado, às dez horas e trinta. 

Não pode! Isso não está nada bom!" (Anónimo, 2010b, minutos 0.23 – 0.29). Para além disso, 

segundo relatos de informantes locais, o Governo registou arbitrariamente e de forma incompleta 

as várias famílias a realojar – "pessoas despejadas […] declararam que funcionários municipais 

visitaram os seus bairros sem aviso prévio e numeraram as casas" (Human Right Watch e SOS 

Habitat Acção solidária, 2007, p. 39); "[após os despejos de Benfica] o Governo não 

proporcionou casas para 16 famílias" (Amnistia Internacional, 2007, p. 4).  

Muitos episódios foram denunciados pelas organizações Human Right Watch e SOS Habitat – 

Acção Solidária46 (2007) através do relatório: "Eles partiram as casas: desocupações forçadas e 

insegurança da posse da terra para os pobres da cidade de Luanda". A Amnistia Internacional 

(2007) já tinha relatado situações idênticas associadas à demolição de 470 moradias na Comuna 

de Benfica, entre Julho de 2001 e Abril de 2003, e ao correspondente realojamento dos 

moradores no bairro do Panguila. Porém, são muito poucos os meios de comunicação social 

nacionais a divulgar e a informar a sociedade angolana sobre este tipo de práticas 

governamentais. 

"A acção de desalojamento [das cerca de duas mil famílias que residiam, alegadamente, em 

situação de risco na Favela da Praia do Bispo] iniciada na noite de quinta-feira, 18 [de Novembro 

2010], tendo o "camartelo" do Governo provincial de Luanda sido protegido por um forte cordão 

de segurança composto pela Polícia anti terror e brigada canina, tomou de "assalto" a favela 

naquela noite. Os que estavam em suas casas podiam sair para o Zango ou Panguila e os que 

encontravam-se fora já não podiam entrar." (Albino, 7 Dez.2010)47 

  

                                                             
46 Conforme identificado (ver subcapítulo 1.2 sobre a metodologia), a associação SOS Habitat é o exemplo 
mais visível de resistência militante às estratégias, políticas e práticas urbanas e habitacionais do Governo 
angolano, em Luanda, razão pela qual configura um dos casos de estudo da problemática (ver subcapítulo 
7.3). 
47 Extracto do artigo "No Panguila e no Zango: desalojados da "Favela" ensardinhados" disponível em 
http://cacbbr.blogspot.pt/2010/12/no-panguila-e-no-zangodesalojados-da.html [Consult. 23 Out. 2012]. 

http://cacbbr.blogspot.pt/2010/12/no-panguila-e-no-zangodesalojados-da.html
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A implicação da contenção de custos nas opções morfológicas, tipológicas e construtivas 

No conjunto habitacional do Panguila, o Governo optou por definir lotes de dimensão reduzida48 

visando, entre outras questões, rentabilizar os custos gerais de infra-estruturas49. Segundo esta 

lógica, reduzindo a frente do lote seria necessário menos mão-de-obra e também menor 

quantidade de tubagens para a construção do empreendimento. A opção foi ponderada 

considerando a grande distância a vencer pelo sistema de abastecimento de água, esgotos e 

electricidade, desde o conjunto habitacional até às actuais fontes de fornecimento da cidade 

urbanizada.  

Para o efeito, não foram tidas em conta as áreas dos lotes nos musseques de origem nem as 

aspirações das populações e suas tendências de ocupação do espaço. Como referem Raposo e 

Salvador (2007, p. 125) na sua publicação "Há diferença, ali é cidade aqui é subúrbio": "os 

lotes com áreas muito inferiores à média correspondem em geral a situações de maior 

precariedade. Em Luanda esta correspondência é […] óbvia quando se utiliza como indicador a 

densidade de construção do lote". A lógica de ocupação dos lotes reduzidos contraria a ideia 

expressa por alguns técnicos governamentais de que na periferia a área média dos lotes é 

tendencialmente maior (idem). Os lotes do bairro do Panguila são, desta forma, duplamente 

penalizados: pela distância ao centro urbanizado e pela reduzida área de implantação (casa e 

anexos). A situação limita, desta forma, a margem de manobra das populações em territórios de 

exclusão. 

As tipologias arquitectónicas e os métodos construtivos económicos adoptados também assentam 

na contenção dos dinheiros públicos. Por um lado, como ocorre nos musseques de Angola, as 

habitações do conjunto habitacional do Panguila são evolutivas, sendo autorizada a construção 

de anexos pelas famílias. Por outro lado, a edificação em blocos aparelhados de cimento, 

desprovida de sistema estrutural em betão armado, confere às habitações do bairro de 

realojamento do Panguila uma maior fragilidade construtiva.  

Nos musseques, as construções em blocos de cimento das populações com maiores recursos 

financeiros, assim como os anexos erguidos dentro dos lotes do Panguila, tendem a seguir o 

método construtivo convencional, ou seja, com estrutura autoportante em betão armado e panos 

                                                             
48 Como referido os lotes do Panguila têm aproximadamente 200 m2 de área, segundo leitura do Projecto 
de Urbanização do Panguila (Fase 1) efectuado pela Soapro (s/d). 
49 Informação de acordo com entrevista a um arquitecto português com intervenções no conjunto habitacional 
do Panguila (Autora, Porto, Portugal, 20/11/2010).  
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de alvenaria em blocos de cimento (figura 116). Como atrás identificado, no Panguila muitos 

destes anexos apresentam uma construção mais sólida do que as casas disponibilizadas pelo 

Estado, incluindo as habitações pré-fabricadas.  

 

 

Figura 116 – Exemplo de construções com estrutura de betão armado. 

LEGENDA: Arranque dos pilares preparados para construção de segundo piso no musseque (1); arranque 
dos pilares para construção de anexo no Panguila (2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Os níveis de qualidade construtiva das habitações iniciais do conjunto habitacional do Panguila 

dependem do investimento do Estado. Ao contrário da cidade do Kilamba que se destinava a 

venda livre, neste caso não houve intervenção de privados. Apesar dos problemas construtivos 

identificados na alegada nova centralidade, a participação de investidores no empreendimento 

do Kilamba, tendo como principal objectivo o lucro, obrigou a um maior investimento na qualidade 

da edificação para responder às exigências do mercado. Este investimento público e privado é 

ressarcido e recompensado pelos residentes através do que pagam pela aquisição ou aluguer dos 

fogos, motivo pelo qual o condomínio não é acessível a todos. Esta situação não ocorre no 

Panguila.  

Desta forma os grupos sociais de menores recursos são duplamente penalizados e excluídos pelo 

sector privado. Por um lado não conseguem acompanhar a exigências financeiras das leis de 

mercado nem ter casa própria em novos empreendimentos como a cidade do Kilamba. Por outro 

lado, também não beneficiam dos critérios de exigência construtiva das edificações 

transacionadas.  

No conjunto habitacional do Panguila foram identificados casos de atribuição de moradias a 

diversos funcionários públicos, assim como às duas grandes empresas estatais Sonangol e 

1 2 
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Endiama50. De acordo com um dos representantes de moradores do bairro (entrevistado pela 

Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012), a justificação é a co-participação 

destas instituições na construção do empreendimento. Algumas notícias também mencionam a 

atribuição destas habitações (Sérgio, 22 Mai. 2012). 

O Panguila não comporta nenhuma distinção habitacional ou urbana em função dos grupos 

beneficiários, razão pela qual as moradias afectas a funcionários do Estado ou às mencionadas 

empresas estatais não apresentam características diferentes das demais. Em 2012 estas casas 

encontravam-se por habitar. A situação contrasta com a superlotação de outras habitações do 

empreendimento, objecto de realojamento massivo, o que tem sido objecto de reclamação por 

alguns moradores (ver subponto sobre as visões locais): "em vez de deixarem essas casas aí 

abandonadas, sugiro que nos separem porque não está a dar para viver três famílias numa única 

moradia, visto que os funcionários destas empresas não precisam delas" (Figueiredo apud Sérgio, 

22 Mai. 2012)51.  

"Foram alojados ali provisoriamente. Esses não têm documento algum […] salvo estarem 

registados para quando for para passar a residência definitiva. Mas também já estão 

cansados…"52  

Conforme referido (ver subcapítulo 3.3), a Lei de Bases do Fomento Habitacional de Angola (2007) 

é omissa relativamente ao formato de concessão de terrenos ou à possibilidade de transmissão 

legal de moradia em situação de atribuição de habitação social totalmente subvencionada pelo 

Estado. Recordamos que esta modalidade apenas se encontra disponível para cidadãos dispostos 

a aderir53 a programas estatais em áreas mais desfavorecidas do território nacional, como é a 

região onde se localiza o conjunto habitacional de realojamento do Panguila. Tal implica que os 

mais necessitados, expulsos das áreas mais centrais, sejam maioritariamente transferidos para as 

periferias longínquas, por incapacidade financeira para articular soluções, social e 

territorialmente, menos fracturantes. Todavia, à semelhança do que ocorre na generalidade dos 

musseques, a salvaguarda legal de concessão de terrenos e casas não se encontra acautelada. 

                                                             
50 Acrónimo para Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de 
Diamantes de Angola. Mais informação disponível em http://www.endiama.co.ao/ [Consult. 23 Jan. 2014].   
51 Extracto do artigo "Incêndios deixam moradores do Panguila" disponível em 
http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid [Consult. 10 Set. 2012]. 
52 Extracto da entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
53 De referir que as vítimas de despejos não tiveram a opção de permanecer nas áreas onde residiam. 

http://www.endiama.co.ao/
http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid
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No conjunto habitacional do Panguila é o próprio Governo que, por omissão, sanciona a 

informalidade da ocupação do espaço, promovendo um espaço urbano e habitacional marginal 

alavancado pelo Estado.  

Nos realojamentos mais recentes do Panguila, seja no Projecto Modular (sector 9) ou no sector 

10, o Governo não atribuiu nenhuma titulação o que contradiz a legitimação da ocupação e 

transformação do espaço, uma vez que as comunidades realojadas se encontram legalmente 

desprotegidas. O Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS) concedeu guias de 

evacuação a algumas famílias deslocadas para o Panguila. Todavia estes documentos apenas 

comprovam que os indivíduos foram removidos do seu local de origem. Por sua vez, o Ministério 

do Urbanismo e Construção emitiu notas de entrega das habitações, atestando a transferência de 

algumas casas do Panguila para as populações deslocadas54.   

Como o trabalho de campo incidiu principalmente sobre o Projecto Modular (sector 9) e o sector 

10 do Panguila, não foi possível averiguar os procedimentos adoptados pelo Estado em 

realojamentos anteriores para este conjunto habitacional. Relativamente aos dados oficiais, o 

Decreto Presidencial nº59/11, de 1 de Abril (p. 1728) – Planos Integrados de Expansão Urbana 

e Infra-estruturas de Luanda e Bengo – menciona que no Panguila, 79% das famílias "dispõe de 

documentos relativos às suas propriedades". Contudo não especifica qual o tipo de documento, 

se incide sobre o terreno, casas e/ou anexos e qual o grau de segurança que atribui.  

No Projecto Modular (sector 9) e no sector 10, as famílias não possuem nenhum registo legal de 

propriedade, porém defendem que, sendo o realojamento no Panguila uma iniciativa do Estado, 

a sua atribuição de lotes e de casas é um dever. Porém, tendo em conta que não dispõem de 

nenhum comprovativo oficial o risco de evacuação futura pelo Governo permanece latente. Para 

agravar esta situação, a Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro – Lei de Terras – define que as 

comunidades instaladas em áreas menos desenvolvidas, periféricas ou rurais, não podem transmitir 

o seu título através de herança.  

À semelhança do que ocorre nas áreas periurbanas autoproduzidas de Luanda, a ausência de 

documentos legais não impossibilita o negócio informal de venda ou de arrendamento de 

habitações no bairro do Panguila. Devido ao facto de se tratar de um conjunto habitacional 

periférico, os valores praticados têm sido tendencialmente inferiores aos praticados nas áreas 

                                                             
54 Informação de um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila segundo entrevista 
(Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
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pericentrais de Luanda. De acordo com Meireles (17 Abr. 2009b), em 2003 uma residência com 

dois quartos estava a ser comercializada por 5.000 USD e a tipologia T3 custava o dobro dessa 

importância. Todavia, seis anos depois, com a consolidação do conjunto habitacional e a 

expansão da cidade de Luanda, os preços tinham aumentado significativamente e ascendiam a 

25.000 USD e 30.000 USD, respectivamente.  

No que se refere ao arrendamento, uma residente entrevistada por Meireles (17 Abr. 2009b)55 

afirma ter alugado uma casa no conjunto habitacional do Panguila, em 2006, por 60 USD/mês: 

"fiquei encantada e nem sequer discuti o preço, porque estava longe daquilo que se cobra em 

Luanda, para uma residência com a quantidade de quartos que esta tem". Actualmente, como 

identificado no subcapítulo 4.2, o valor médio de renda anual na área periurbana do Município 

de Viana é semelhante – 800 USD/ano, ou seja, pouco mais de 60 USD/mês – e a distância ao 

centro de Luanda, logo aos benefícios da urbanização, é inferior. Comparativamente, de acordo 

com as referidas fontes, os valores de arrendamento praticados no Panguila, em 2006, também 

já estavam inflaccionados. 

"[O Panguila agora pertence ao Bengo] mas ainda não estamos lá!"56 

Recentemente, na sequência da publicação da Lei nº 29/11, de 1 de Setembro, que alterou a 

divisão político-administrativa das Províncias de Luanda e Bengo, o conjunto habitacional do 

Panguila deixou de pertencer ao antigo Município de Cacuaco, em Luanda, e passou a responder 

ao Município do Dande, no Bengo (esquema gráfico 6). Esta opção estratégica do Governo 

assume uma forte carga simbólica uma vez que intensifica a ideia de que as comunidades 

residentes em áreas periurbanas, muitas das quais pericentrais, alegadamente infractoras e 

irregulares, foram excluídas do projecto estatal de expansão e consolidação da cidade 

metropolitana. A mensagem, tal como interpretada pela população visada, é a de que 

determinados grupos sociais de menores recursos que expuseram a pobreza urbana de Luanda, 

levando-a para o centro e usufruindo das suas infra-estruturas e recursos urbanos, sabotando-os, 

actualmente não têm lugar no desenvolvimento urbano e habitacional do Governo para a nova 

cidade capital.  

                                                             
55 Extracto do artigo "Panguila em mãos de terceiros" disponível em 
http://www.opais.net/pt/opais/?det=2907&id=1657 [Consult. 20 Jan. 2014]. 
56 Extracto de entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
 

http://www.opais.net/pt/opais/?det=2907&id=1657
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Esquema gráfico 6 – Localização do Panguila dentro dos limites administrativos antigos e novos de Luanda 
(S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre mapa IPGUL (2011).  

A exclusão do conjunto habitacional do Panguila da gestão urbana e habitacional de Luanda foi 

formalizada e oficializada em instrumento jurídico. O fenómeno não ocorreu com outros conjuntos 

habitacionais de realojamento, como no Zango ou Sapú. Todavia, o discurso do Governo não 

esclarece os motivos desta diferenciação do tratamento jurídica de um conjunto residencial por 

comparação com os demais. Em termos de gestão e da qualidade de vida urbana e habitacional 

do conjunto, a passagem administrativa do Panguila para o Bengo acarretou diversos 

constrangimentos, que vão desde a falta de acesso às infra-estruturas e aos serviços sociais até à 

indefinição de atribuição de responsabilidades. O tema será aprofundado no seguinte subponto 

sobre as visões locais. 

Os identificados Planos Integrados de Expansão Urbana e Infra-estruturas de Luanda e Bengo 

(2011) expressam a intenção do Governo de expandir Luanda à escala metropolitana. Para o 

efeito, o crescimento abrange a Província do Bengo onde o bairro do Panguila actualmente se 

enquadra. Contudo, contrariamente aos restantes empreendimentos para realojamento, o Panguila 

permanece afastado da nova malha urbana e periurbana da cidade, assim como das novas infra-

estruturas e urbanizações: Via Expresso, cidade do Kilamba, novo aeroporto, etc…. A situação 

deve-se ao facto da expansão urbana de Luanda a norte (ainda) não ser muito significativa.   

N 

Antigos limites de Cacuaco 

PANGUILA 
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VISÕES LOCAIS  

"Isso tecnicamente pode se chamar de barracas mas nós considerávamos isso de lar"57 

Os moradores do conjunto habitacional de realojamento do Panguila são provenientes de diversas 

áreas periurbanas da capital Angolana. Não foi possível identificar a totalidade dos locais de 

origem dos referidos residentes. Contudo, constatámos que anteriormente habitavam em 

Municípios tão distintos como58 (figura 117): (1) a Ingombota (bairro Favela, Chicala ou Coreia) 

no centro da cidade; (2) a Maianga (bairro dos FAPA e Rocha Pinto) e o Samba (bairro Morro da 

Luz, na nova estrada da Corimba) a sul; (3) ou Sambizanga (bairros NGuayã e Ossos), Cazenga 

(bairro Tala Hady) e Cacuaco a norte59. Neste contexto, as populações instaladas no Panguila 

antes de serem realojadas beneficiavam das vantagens da proximidade ao centro urbanizado, 

incluindo o usufruto das infra-estruturas, dos serviços sociais, das áreas de lazer, do acesso ao 

emprego, etc… 

Figura 117 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

LEGENDA: Bairros no Município da Ingombota 
(1); bairros nos Municípios da Maianga e do 
Samba, a sul (2); bairros nos Municípios de 
Sambizanga, Cazenga e Cacuaco, a norte (3). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Os últimos realojamentos efectuados no conjunto habitacional do Panguila resultaram da remoção 

de algumas famílias residentes em área pericentrais de Luanda, na Chicala 2 e no extinto bairro 

                                                             
57  Extracto de entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
58  As diversas origens dos moradores do Panguila foram identificadas durante uma entrevista a um 
representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, 
Luanda, 7/05/2012) e através da análise de diversas notícias divulgadas na comunicação social, como em 
Sérgio (22 Mai. 2012), Bambi (29 Fev. 2012a), Benguelamix (2010), O Apostulado (28 Jul. 2009), Rádio 
luanda (4 Mai. 2010; 10 Fev. 2011) e TV Zimbo (2010).  
59  Os Municípios encontram-se sistematizados de acordo com os antigos limites administrativos, anteriores 
à alteração de 2011. Como referido no subcapítulo sobre políticas urbanas e habitacionais públicas (3.2), 
a referência generalizada à antiga divisão administrativa de Luanda tem gerado muita confusão na 
identificação de algumas áreas. Actualmente a Ingombota, a Maianga, o Samba e o Sambizanga pertencem 
ao principal Município designado de Luanda. Por outro lado, o Cazenga aumentou ligeiramente de perímetro 
enquanto o Município de Cacuaco reduziu expressivamente a sua dimensão (ver figura 26 ou esquema 
gráfico 1, capítulo 3.2). 
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Favela. Estas comunidades foram transferidas para residências do Projecto Modular (sector 9) e 

para as casas cor-de-rosa do sector 10, respectivamente em Maio e Novembro de 201060.   

Os desalojados do bairro Chicala 2 residiam, desde o final da década de 1980 e início da 

década de 1990, na Av. Dr. António Agostinho Neto61, junto à actual estação de serviço 

(gasolineira) da Sonangol, próximo do novo arranjo viário efectuado em torno da ponte para a 

ilha de Luanda (figura 118). As demolições surgiram como resultado das operações de renovação 

urbana realizadas a sul da Nova Marginal, conforme descritas no subcapítulo 4.3 (ver mapas 1 

a 7).  

 

Figura 118 – Renovação urbana na Chicala 2 (1-2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

 

A presença física da empresa do Estado que explora o petróleo nacional assinala o poder que o 

capital exerce na transformação e gestão do território, sobretudo no centro de Luanda. Por outro 

lado, a construção e ampliação de infra-estruturas viárias, com demolição de pré-existências, não 

é um fenómeno recente na capital. Pelo contrário, este paradigma tem sido recorrente nas práticas 

urbanas da governação, colonial ou pós-colonial. Como refere Mingas (16/01/2014): "o 

modernismo foi o grande predador [do] património [de Luanda] a partir dos anos 1950". As 

operações de renovação urbana efectuadas durante o século XX na Chicala 2, onde a ilha de 

Luanda e a velha cidade do asfalto se encontram, já tinham sido identificadas e ilustradas por 

Amaral (1968) no fim do período de domínio português (figura 119). A renovação urbana é um 

                                                             
60  A transferência dos residentes do bairro da Favela para o projecto habitacional do Panguila foi divulgado 
através da comunicação social, por exemplo em Angop (19 Nov. 2010a) e Albino (7 Dez. 2010).  
61  De acordo com informação recolhida em entrevista a um representante dos moradores do conjunto 
habitacional do Panguila (Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012) as primeiras 22 
famílias a ser deslocadas residiam na actual área da subestação eléctrica da Chicala e foram acomodadas 
no conjunto habitacional EDEL no Zango 1.  

1 2 
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paradigma recorrente em situação de modernização acelerada e de valorização imobiliária das 

áreas centrais. 

 

Figura 119 – A ilha e a ponte, por volta de 1930 (1) e no final da década de 1960 (2). 

Fonte: Amaral (1968, [?]62) 

O bairro Favela existiu desde o final da década de 1990. O musseque localizava-se na 

continuação da Chicala 2 para sul, na Praia do Bispo, no início da ampliação da Nova Marginal 

(ver mapas 4 a 7, subcapítulo 4.3). A sua demolição integral também se relaciona com a 

promoção de uma nova área presidencial, circunscrita desde a Assembleia Nacional até ao 

Mausoléu de Agostinho Neto (ver subcapítulo 4.3). A reabilitação63 desta área da cidade de 

Luanda está a ser realizada através da ampliação da via de circulação, junto ao mar, e pela 

redefinição da frente urbana confinante. Por sua vez, esta frente edificada é pontuada por 

construções de grande escala direccionadas para grupos sociais de maiores recursos e para 

estrangeiros, como por exemplo o Hotel Baía (figura 102). Actualmente, na Praia do Bispo, o 

contraste entre o espaço produzido por via da intervenção estatal e o espaço urbano e 

habitacional produzido pelos grupos sociais de menores recursos, na quotidianidade, é muito 

expressivo (figura 121).  

                                                             
62  Na obra de Amaral (1968) algumas imagens encontram-se intercaladas com o texto, sem numeração de 
página, exceptuando a da própria imagem. Neste caso a iconografia corresponde às figuras 6 e 7 da 
referida publicação. 
63 Como mencionado diversas vezes, referimo-nos à designação local. 
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Figura 120 – Nova frente urbana na Praia do Bispo (1-2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

 

Figura 121 – Musseques existentes junto á Praia do Bispo. 

LEGENDA: Chicala 2, adjacente (1); Kilombo, em frente (2).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Na Chicala 2 e no bairro Favela, as comunidades mais carenciadas foram removidas pelo 

Governo e deslocadas para o conjunto habitacional de realojamento do Panguila. Todavia, outras 

novas populações ocuparam outras áreas centrais adjacentes, como o Kilombo, procurando 

beneficiar da proximidade ao velho centro urbanizado e usufruir dos eventuais benefícios urbanos 

gerados pelas novas intervenções (ver mapas 6 e 7, subcapítulo 4.3). 

No que se refere à Favela, muitas das suas famílias eram deslocadas de guerra, em busca de 

sobrevivência ou de melhores oportunidades, provenientes de Províncias tão distintas como o 

Huambo, Bié, Uíge, Malange ou Benguela (Albino, 7 Dez. 2010; Angop, 19 Nov. 2010a). À 

semelhança da comunidade deslocada da Chicala 2, considerando o tempo de permanência nos 

bairros, a população já tinha constituído redes sociais dentro do próprio musseque: as primeiras 

crianças a nascer no bairro da Favela tinham mais de dez anos quando foram despejadas; os 

descendentes mais velhos do bairro Chicala 2 eram adultos em 2010. 

1 2 

1 2 
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No virar do milénio o Governo angolano promoveu acções de despejos forçados na Praia do 

Bispo. Todavia, quando expulsou os moradores da Favela não os realojou, nem sequer reassentou 

as várias famílias lesadas. Muito pouco depois, a partir de 2001, a área voltou a ser ocupada 

por alguns dos seus antigos residentes e por outros deslocados de guerra que, segundo um dos 

ex-moradores da Chicala 2, "puxava[m] a sua barraquita [e] depois transform[avam] a barraca 

num lar!" (entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila e 

ex-residente da Chicala, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Contudo, a memória do bairro da Favela está essencialmente associada a actividades desviantes 

ou ilícitas como o consumo de álcool, drogas e prostituição (Angop, 19 Nov. 2010a; 22 Nov. 

2010b). 

"Sabe como era a Favela, como é que as pessoas viviam. […] Mas já estávamos ali inclusive a 

discutir essa situação, quando chamavam de barracas, porque um individuo que está numa barraca 

é um indivíduo com alguns desvios [o que não era necessariamente o caso]." (entrevista a um 

representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela 

Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Ao longo dos anos ocorreram no bairro da Favela diversos incêndios – alguns alegadamente 

resultantes de fogo posto, muitos motivados por conflitos existentes entre vizinhos64 –, que 

destruíram as habitações e as vidas de alguns moradores do bairro. O mais recente incidente 

ocorreu em Setembro de 2010. A comunicação social divulgou que o fogo deflagrou devido à 

negligência de um idoso que deixou uma vela acesa no quarto (Carvalho, 27 Set. 2010; Tiago, 

2010). O facto de as habitações, na generalidade, serem construídas em materiais precários como 

chapa de zinco e papelão, contribuiu para a propagação do incêndio (Angop, 19 Nov. 2010a).  

A combustão consumiu, parcial ou completamente, cerca de cinquenta habitações. As famílias 

atingidas, incluindo com recém-nascidos, ficaram ao relento juntamente com os despojos – "as 

coisas, tudo queimou. [Fiquei] da forma como o senhor está-me a ver, toda preta. [Agora] estou 

com essas coisas, [é] só [o] que eu tenho" (Fernanda, 2010, minutos 1.54 – 2.15). Para agravar 

a catástrofe, o sinistro também colheu a vida de duas crianças. A ocorrência contribuiu para 

reforçar o posicionamento do Governo que voltou a alegar o risco de vida das populações mais 

                                                             
64 Informação de acordo com entrevista a um colaborador de uma organização não-governamental 
internacional que efectuou trabalho de apoio social junto da comunidade da Favela (Autora e Rafael Pereira, 
Luanda, 7/05/2012). 
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carenciadas como uma das suas grandes preocupações e um dos principais motivos para o 

realojamento.  

"Uma generosidade do Governo diria. Mas também uma obrigatoriedade do Governo de criar [com 

urgência] condições para essas pessoas […] que estavam abrangidas ao fogo. Cinquenta casas 

vieram e ficaram alojadas no bloco 2A [do Projecto Modular]" (entrevista a um representante dos 

moradores do conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela Autora, Rafael 

Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

"Eu até tenho filho na faculdade […] vão-me penalizar dessa forma? Parece que não sou cidadã 

angolana. […] Eu estou muito descontente com essa retirada. Estou muito descontente mesmo!"65 

Apesar da oferta de realojamento, a população da Chicala 2 e do bairro Favela mostrou-se 

relutante em aderir ao processo. As comunidades contestaram, quer os procedimentos adoptados 

pelo Governo, quer as condições oferecidas pelas diversas instituições envolvidas. De uma 

maneira geral, a população manifestou-se descontente com a inevitabilidade dos despejos 

coercivos e reivindicou condições mínimas para o realojamento, como a atribuição de habitação 

condigna e infra-estruturada – com água potável, electricidade e saneamento básico –, ou a 

garantia de acesso às condições gerais de urbanização de que beneficiavam nos bairros no centro 

da cidade, como o acesso às oportunidades de emprego, aos equipamentos sociais, aos serviços, 

ao comércio e lazer.  

"[Vim primeiro] porque eu primeiro tinha de ver onde é que as pessoas haviam de estar e como é 

que estariam, porque nós tínhamos um principal problema. Nós onde estávamos tínhamos água, luz 

e algumas condições próximas de segurança policial. E tínhamos hospitais próximos, os nossos 

empregos também estavam próximos e uma das questões fundamentais era exigirmos ao Governo, 

ou seja, às entidades que estavam a nos retirar dali, que nos criassem essas condições básicas e 

essenciais […]. Nós não podíamos ir para um sítio onde não tinha escola, onde não tinha segurança 

policial, onde não tinha água, não tinha luz. Então essas eram as principais questões que a gente 

estava a ter em conta. Então tinha de vir para aqui constatar in loco que existiam essas condições 

para que as pessoas não tivessem problemas de ter de ir buscar água a três quilómetros, seis 

quilómetros, oito quilómetros. […] Termos energia do sistema do grupo gerador que alimentava das 

oito às seis. Epá… já era alguma coisa, e como precisavam mesmo da zona não podíamos ficar 

muito tempo, então temos de aceitar essas condições e viemos para aqui." (entrevista a um 

                                                             
65 Extracto da entrevista de Anónimo (2010a, minutos 0.30 – 0.41). 
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representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela 

Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

No caso dos residentes da Chicala 2 a população tentou negociar com o Estado. Através de 

deslocações periódicas ao conjunto habitacional do Panguila66, o representante dos moradores 

conseguiu avaliar a evolução da construção do sector 9 que iriam ocupar, especificamente os 

blocos 1 e 2 do Projecto Modular, e adiar por quatro vezes a data do realojamento, ainda que 

por pouco tempo e com reduzidos ganhos. O despejo foi efectuado sem que a generalidade das 

condições reivindicadas pela população fosse garantida, mesmo assim o realojamento decorreu 

sem resistência física ou actos de violência.  

"[N]o projecto [modular,] bloco um e dois, não houve resistência nenhuma. Assim de não queremos 

ir… tanto mais que [com] os primeiros moradores a negociação começou em 6 de Janeiro de 2010 

e só cá chegaram em Maio, até chegar a bons termos. As casas não tinham ainda condições mesmo 

habitacionais. Tiveram de terminar as casas a correr para que as pessoas viessem para aqui. E 

queriam a primeira vez dia 22 de Janeiro […] depois estávamos para vir dia 16 de Fevereiro, 

depois estávamos para vir dia 8 de Março, depois estávamos para vir dia 17 de Abril (quando 

nasce a minha bebé). Depois pronto, tivemos de negociar. Mas nesse momento de negociação 

vínhamos sempre ver como estava o projecto. Não está terminado! Aquilo não tinha mesmo 

condições de receber crianças recém-nascidas. Era muita poeira, justamente passavam a velocidade 

que quisessem. […] Preferíamos não estar assim por enquanto. […] Apanhámos aquela gripe… 

[Mas] foi bem negociado!67 Não houve pressão, nem polícia a empurrar ninguém. Combinámos 

que sairíamos às seis. […] Os autocarros vieram às vinte horas, passaram ali a noite, esperaram: 

os autocarros para levar as pessoas e os camiões para transportar os bens. A caravana policial... 

Embora pronto, ninguém gosta de sair de onde estava. Nos estávamos ali desde [19]89/90 na 

Chicala. […] Criou muitos, muitos embaraços…" (entrevista a um representante dos moradores do 

conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo 

Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

No caso do realojamento da Favela o processo negocial foi praticamente inexistente e conduziu 

a contestações mais acesas e a resultados inesperados. A arbitrariedade com que a Governo 

municipal efectuou os registos de evacuação levou ao tumulto da população e à sequente 

                                                             
66  As deslocações de averiguação eram efectuadas por alguns residentes e pelo representante dos moradores 
do bairro que fazia a ponte entre o Governo e a população. 
67  A expressão foi proferida com ironia e por estarmos na presença de um representante do comité local do 
MPLA. 
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demolição das habitações sem inscrição correspondente. Esta situação levou a que algumas 

famílias não fossem realojadas e a que outros sujeitos não residentes beneficiassem do acesso à 

nova habitação.  

"Foi ali em que o caldo entornou e nunca mais a fórmula perdida foi achada. Suzana de Melo68 

não seguiu o modelo de trabalho que encontrou passando a decidir com o seu indicador direito 

quem podia ou não ser registado. […] Entretanto, essa sua medida criou um grande alvoroço e 

revolta no seio dos populares, tendo forçado a interrupção do registo dando origem à demolição 

das casas sem o competente registo. [A] situação embaraçou o processo com a abertura para a 

entrada de muitos moradores fantasmas. […] A situação […] permitiu que os moradores não 

registados fossem para o Panguila e os registados acabaram por ficar na berma da estrada da Praia 

do Bispo." Albino (7 Dez. 2010)69 

Desalojados da Favela "ensardinhados" no Panguila70 

Foi precisamente a população do bairro Favela que ao chegar ao conjunto habitacional do 

Panguila se confrontou com as maiores limitações habitacionais. As casas cor-de-rosa do sector 

10 e as casas dos blocos 3 a 5 do Projecto Modular, disponibilizadas pelo Estado, eram escassas 

quando comparadas com a quantidade de pessoas a realojar. Algumas famílias do bairro da 

Favela foram realojadas no Zango. Alguns dos novos residentes do Panguila também contavam 

ser transferidos para as casas amarelas do Zango IV mas essas habitações acabaram por ser 

ocupadas por famílias de outras comunidades. 

"Se a promessa que nos fizeram foi de 15 dias e nós já estamos a viver assim [em coabitação] há 

quase dois anos, é porque venderam as casas que estavam destinadas para o povo da Favela. […] 

Quando voltámos a visitar as mesmas residências, depois de algum tempo, já as encontrámos 

ocupadas" (Paixão apud Bambi, 12 Set. 2012b)71. 

Em 2010, o Governo provincial de Luanda tinha divulgado que o realojamento no conjunto 

habitacional do Panguila seria provisório e que as famílias seriam encaminhadas para um sistema 

                                                             
68  Conforme referido no subcapítulo 4.7, em 2010, Suzana de Melo era Administradora municipal da 
Ingombota. 
69 Extracto do artigo "No Panguila e no Zango: desalojados da "Favela" ensardinhados", disponível em 
http://cacbbr.blogspot.pt/2010/12/no-panguila-e-no-zangodesalojados-da.html [Consult. 23 Out. 2012]. 
70  O subtítulo surgiu na sequência do mesmo artigo (nota de rodapé 69). 
71 Extracto do artigo "Panguila ainda com três famílias em cada casa" disponível em 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/35967/panguila-ainda-com-tres-familias-em-cada-casa 
[Consult. 23 Out. 2012]. 

http://cacbbr.blogspot.pt/2010/12/no-panguila-e-no-zangodesalojados-da.html
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/35967/panguila-ainda-com-tres-familias-em-cada-casa
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de autoconstrução dirigida (Angop, 22 Nov. 2010b). Todavia, a informação existente sobre este 

assunto é escassa. 

"Até não gostaria de saber quando vão sair [do Panguila as famílias proveniente da Favela] porque 

eu sou humano e eu às vezes tenho as minhas emoções. Posso falhar e dizer [às famílias] e crio uma 

agitação. E depois vou passar por crime de agitação, [porque] a Constituição prevê crime de 

agitação, não pode agitar o povo senão vai para a cadeia à toa. [Por isso] prefiro até não saber 

mas a previsão é ir para o Zango […] O Ministério tem mais projectos no Zango do que aqui." 

(entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila e ex-residente 

da Chicala, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Acomodaram-se duas a três famílias por moradia, uma por quarto conforme o tipo de habitação. 

Como anteriormente referido (ver subcapítulo 5.2 sobre a cidade do Kilamba), os indicadores 

gerais do Centro de Estudos Inquéritos e Sondagens (Colaço, 2010) apontam para uma média de 

6,3 residentes por agregado familiar em Luanda, o que representa uma lotação de cerca de 19 

pessoas por habitação no Panguila72. 

"Porque onde são T2 são duas famílias, T3 três famílias, se tivessem T4 também teriam 4 famílias, 

T5 cinco famílias e assim sucessivamente…" (entrevista a um representante dos moradores do 

conjunto habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo 

Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Muitas vezes desconhecidas entre si, as famílias realojadas foram agrupadas de forma arbitrária 

e obrigadas a conviver numa única casa e a partilhar áreas comuns. Este cenário apenas foi 

contrariado pela população que se tentou organizar de forma a minimizar a perda de redes sociais 

e que permutou a sua posição com outras famílias do mesmo sector. Desta forma, a comunidade 

conseguiu restringir a partilha de habitação aos familiares ou amigos: "aqui, foi necessário pedir 

aos vizinhos para trocarem seus lugares com alguém da nossa família ou com amigos muito 

próximos" (Paixão apud Bambi, 12 Set. 2012b)73.  

Esta situação provisória, porém com duração indefinida, tem gerado inúmeros constrangimentos 

sociais que vão desde os pequenos furtos de comida à perda de privacidade e aumento da 

                                                             
72  Por este motivo, apesar de estimarmos que existem cerca 6.200 moradias no conjunto habitacional do 
Panguila, não é possível contabilizar o número total de residentes no empreendimento. 
73 Extracto do artigo "Panguila ainda com três famílias em cada casa" disponível em 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/35967/panguila-ainda-com-tres-familias-em-cada-casa 
[Consult. 23 Out. 2012]. 

http://www.angonoticias.com/Artigos/item/35967/panguila-ainda-com-tres-familias-em-cada-casa
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promiscuidade sexual, dentro da habitação partilhada: "tem havido muitas, muitas situações 

constrangedoras. Algumas pessoas no princípio mexeram na refeição ali, o vizinho tirou, levou, 

comeu… aconteceram situações…" (entrevista a um representante dos moradores do conjunto 

habitacional do Panguila e ex-residente da Chicala, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, 

Luanda, 7/05/2012); "assim que entrei, encontrei o meu vizinho prestes a consumar o acto [com 

a criança] na casa de banho" (testemunho de um morador no conjunto do Panguila apud Sérgio, 

22 Mai. 2012)74.  

De acordo com os moradores, a equipa responsável pelo realojamento no conjunto habitacional 

do Panguila previa apenas 15 dias para uma situação que se arrasta há mais de dois anos. Neste 

cenário, para além do extremar da violência pública em Angola no novo milénio, identificamos 

outros factores que podem estar na origem deste caso específico: (1) o bairro da Favela 

encontrava-se num dos locais mais centrais de Luanda; (2) a comunidade é desobediente e 

reincidente, e reinstalou-se no bairro da Favela no novo milénio perto do final da guerra; (3) a 

generalidade das habitações era muito precária e chocava com a imagem de habitação condigna 

proclamada pelo Governo; (4) alegadamente existia um histórico de actividades ilícitas no bairro 

e o Estado não queria tolerar a sua exposição pública; e (5) alguns indivíduos contavam receber 

casas do Estado para negócio e beneficio económico futuro (ver subponto sobre a insegurança de 

posse). 

"Em termos de coabitação isso não cria algum conflito? Como é que seleccionaram as famílias que 

vão coabitar na mesma residência? Imagina lá eu e tu não nos conhecemos, fomos desalojados… 

[e agora?]75 […] Temos de nos começar a relacionar de várias formas. É assim: em princípio, 

naquele sistema de três famílias numa casa, as casas não estavam preparadas para três famílias 

numa casa. O número de estimativa de moradores era de 1814 famílias que viriam da Favela. Mas 

sabe como é que é essa questão de oportunismo, alguns foram tentando fazer algum negócio de 

meterem algumas famílias a mais […] para dar esse número de moradores todos. Superou as 

expectativas, então não se conseguiu meter uma pessoa por residência. Quando se deu conta dessa 

situação, o registo de umas em função das fichas que se traziam, teve de ser... Então três famílias 

entravam numa casa. No princípio não era selectivo mas depois os moradores [disseram:] então se 

ficamos três famílias numa casa eu prefiro ficar com o meu primo e com o meu irmão. Foi sendo 

                                                             
74 Extracto do artigo "Incêndios deixam moradores do Panguila" disponível em 
http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid= [Consult. 10 Set. 2012]. 
75 A pergunta foi formulada por um representante da organização não-governamental Development 
Workshop, entidade que facilitou o acesso ao conjunto habitacional e à entrevista. 

http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid=
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assim […] As pessoas foram escolhendo." (entrevista a um representante dos moradores do conjunto 

habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

A dificuldade logística da partilha da habitação também se reflecte ao nível do uso da sala, 

instalação sanitária, cozinha e/ou dispensa. Neste último caso, a população tenta encontrar 

soluções alternativas para a confecção das refeições, nomeadamente através da instalação dos 

equipamentos no quintal. 

""Quando você quer cozinhar uma coisa, a cozinha está ocupada e tem de esperar, é por isso que 

eu preparo a comida aí", disse, apontando, com o dedo em riste para a disposição de três pedras, 

no chão, que criam um espaço entre si, onde a velha, muitas vezes ajudada por seus netos, deposita 

carvão ou lenha para o êxito na culinária. […] No referido espaço, eram ainda visíveis panelas, 

pratos e copos, para além de bacias, baldes, e bidons de água, bem como restos de madeira, 

supostamente usados para reforçar o fogo." (Bambi, 12 Set. 2012b) 

Para além dos problemas gerados pela coabitação forçada nos sectores 9 e 10 também existe 

uma grande desconfiança da população sobre os novos métodos construtivos adoptados para as 

casas do Projecto Modular, nomeadamente no que se refere à qualidade e durabilidade dos 

materiais. O descontentamento agravou-se devido à recente propagação de incêndios, acidentais 

ou por fogo posto que, à semelhança do ocorrido no bairro da Favela, se traduziram na perda da 

residência e de vida de alguns dos moradores (Sérgio, 22 Mai. 2012). 

"Na nossa cultura de edificação são casas de pau-a-pique e de madeira. Aquelas casas são 

modernas demais [bonitas, plastificadas, de lavagem fácil mas que incendeiam rapidamente]" 

(entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, 

Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Na sua pesquisa sobre os subúrbios de Luanda e de Maputo, Raposo e Salvador (2007, p. 116) 

mencionam: "o tipo de habitação mais frequente em cada bairro mostrou ser um claro indicador 

do seu nível de urbanidade". As autoras defendem que, em Luanda no virar do milénio, a 

substituição das casas de pau-a-pique por casas de bloco, preferencialmente rebocadas e 

pintadas, são um indicador de maior urbanidade e desafogo material. Na mesma linha, 

acrescentam ainda que a utilização de materiais industriais é também sinónimo de maior 

capacidade financeira. Seguindo esta abordagem, podemos afirmar que as construções pré-

fabricadas do Projecto Modular do Panguila apontam para o simbolismo da urbanidade e da 

riqueza material promovida pelo Estado, mesmo em área periféricas e excluídas do sistema urbano 
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e habitacional estatal dominante. Por outro lado, a rejeição deste método construtivo global e 

internacional em detrimento do convencional, em blocos de cimento, pelas comunidades 

realojadas, reforça o pensamento de que os grupos sociais de menores recursos não se revêm na 

intenção do Estado de regularizar a sociedade por via da normalização urbana e habitacional. 

As comunidades lesadas consideram que as práticas do Estado não convergem para a resolução 

das suas necessidades elementares, como o acesso a espaços públicos e o fornecimento de 

serviços e de infra-estruturas. 

"Receberam novos imóveis do tipo T3, num projecto totalmente urbanizado e que contará nos próximos 

dias com diversas infra-estruturas sociais"76 

A distância do conjunto habitacional do Panguila ao centro urbano da cidade, ou mesmo às áreas 

periurbanos de Luanda, tem inibido a afluência de prestadores de serviços. A condição é 

particularmente relevante porque, à semelhança do que ocorre na nova cidade do Kilamba, a 

generalidade dos equipamentos básicos foram construídos, porém muitos não se encontram em 

pleno funcionamento. 

Com a passagem administrativa da Comuna do Panguila para o Município do Dande, na Província 

do Bengo, a maioria dos professores que leccionavam na única escola em funcionamento no 

conjunto habitacional solicitaram transferência para outros equipamentos de Luanda: "os que ali 

continuam, de acordo com os munícipes, tentam fazer de tudo para que as crianças tenham acesso 

à educação" (Sérgio, 22 Mai. 2012)77. A referida escola abrangia etapas de aprendizagem 

muito diferenciadas, que iam desde a fase inicial até ao 9º ano de escolaridade.  

O Governo angolano também tinha previsto um horário regular, das 7 às 19 horas, para o 

funcionamento do posto médico. Contudo este deixou de funcionar devido ao abandono dos 

técnicos. Inicialmente os profissionais vinham desde Cacuaco, o Município de Luanda mais 

próximo. Com as dificuldades de acesso ao empreendimento, ao fim de pouco tempo os médicos 

e enfermeiros deixaram de efectuar este percurso. Actualmente, em caso de doença, os pacientes 

são encaminhados para o Hospital da Açucareira, no Dande, ou para o Hospital de Cacuaco. 

Todavia, algumas situações mais urgentes não possibilitam a deslocação dos pacientes. Sem 

                                                             
76  Extracto do artigo "Ex-favelados e senhorios brigam no Panguila" (Sérgio, 8 Out. 2010, 
http://www.opais.net/pt/dossier/?det=16364&id=2023 [Consult. 7 Set. 2012]). 
77 Extracto do artigo "Incêndios deixam moradores do Panguila" disponível em 
http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid= [Consult. 10 Set. 2012]. 

http://www.opais.net/pt/dossier/?det=16364&id=2023
http://www.opais.net/pt/opais/?det=26772&id=1657&mid=
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nenhum apoio qualificado na área da saúde muitas vezes são os moradores locais a socorrer os 

utentes. 

"Tem uma senhora que mora na casa nº 100 que infelizmente, ou seja, felizmente teve o parto na 

rua. Não foi muito fora na rua, foi no quintal do hospital e [foi] o guarda que fez o parto. Eram 

doze e trinta e já não tinha ninguém no hospital. […] Parece um conto mas não é. A criança agora 

está saudável." (entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, 

pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Actualmente a polícia também não opera no local por falta de corpo de segurança, deixando 

assim a população vulnerável. O espaço reservado para a esquadra foi cedido à Empresa Pública 

de Água de Luanda (EPAL) e à Empresa de Distribuição de Electricidade de Luanda (EDEL): "agora 

tiraram a estrutura [da polícia] e deram para a EPAL e para a EDEL para resolver o problema da 

água e o problema da energia. [A polícia] agora está fora de questão. Já não existe isso" 

(entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, 

Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

"Estamos a acompanhar significativamente a chegada da água"78 

A população também demonstra muita insatisfação porque as infra-estruturas do conjunto 

habitacional não se encontram em pleno funcionamento79. Com o aumento da densidade 

residencial e populacional as infra-estruturas ficaram progressivamente congestionadas e os 

sectores construídos mais recentemente, como o 9 e o 10, actualmente são os mais penalizados. 

No Projecto Modular pré-fabricado (sector 9), por exemplo, a água canalizada não chega às 

torneiras porque não tem pressão. 

"Já não temos água da rede desde Janeiro a Fevereiro de 2011, mas porque também […] não 

tinham feito uma ligação de raiz para abastecer. [Mas] precisavam de ocupar [aquela área da 

Chicala 2] e os desalojados [tinham de] vir para aqui com urgência. Então tiveram de fazer um "T" 

no sector 7. Dividiram a água do sector 7 para entrar para o projecto [modular]. Mas naquela altura 

só para o bloco 1 e bloco 2. Tivemos água, mas só que quando no 19 de Novembro de 2010 

chegam os moradores da Favela […] então começaram a ter necessidade de estender a água para 

                                                             
78  Extracto da entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
79  Considerando a diversidade das comunidades realojadas não foi possível identificar o estado das infra-
estruturas dos diversos locais de origem. No entanto sabemos que, na generalidade, ou não existiam ou 
também se encontravam condicionadas. 
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todo o projecto e […] já não tem nem pressão, nem só aquele fiozito da água. Não!... Não temos 

mais água." (entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, 

pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Ainda relativamente à água, as mulheres são culturalmente mais penalizadas porque 

habitualmente estão incumbidas de efectuar a sua recolha. A tarefa tende a acumular com as 

demais funções domésticas. As mulheres tanto podem adquirir água dentro do conjunto 

habitacional junto de vizinhos que tenham reservatório e pagar um preço muito elevado, 

principalmente quando comparado com o seu orçamento familiar, e tendencialmente arbitrário, 

como ter de se deslocar longos quilómetros a pé80 debaixo de um sol abrasador até à cisterna 

móvel mais próxima. Nesta modalidade, o valor praticado também é superior ao que seria 

cobrado em rede pública81.       

No Panguila, dependendo do grau de escassez, cada 20 litros de água custa entre 10 a 50 

Kwanzas. A comunicação social chegou mesmo a anunciar um valor máximo perto dos 100 

Kwanzas (Ágora, 25 Ago. 2012). Estes valores contrastam com os preços divulgados pela 

Development Workshop (2007) que identificou que, em 2007, um contentor de 20 litros custava 

ente 10 a 37 Kwanzas dependendo da área da cidade a abastecer. Neste âmbito, os valores 

mais elevados são inferiores aos máximos praticados no conjunto habitacional do Panguila e 

referem-se à região de Luanda Sul e à ilha do Mussulo (antigo Município do Samba). Os valores 

mais baixos apontam para o antigo Município de Sambizanga, uma área maioritariamente 

pericentral. Mais recentemente, Cain e Mulenga (2009) identificaram que em alguns locais ao sul 

de Luanda, o valor máximo praticado já se aproximava dos 60 Kwanzas.  

No conjunto habitacional do Panguila, sem água canalizada as actividades hortícolas de 

subsistência familiar ficam condicionadas. Por outro lado, a água adquirida é muitas vezes 

armazenada em contentores com poucas garantias de acondicionamento. Como referem 

Oppenheimer, Raposo e Carvalho (2003, p. 22) "acabam sendo as famílias mais pobres que 

pagam mais que as famílias menos pobres por um produto de menor qualidade".  

                                                             
80 Não foi possível identificar a distância do camião-cisterna mais próximo. Todavia recordamos que do 
ponto mais longínquo do conjunto habitacional à entrada do empreendimento são aproximadamente 4,5 km.  
81 No início do milénio Oppenheimer, Raposo e Carvalho (2003, p. 22) já mencionavam que: "a água 
adquirida através do sistema de camião-cisterna é vendida a um preço muito superior ao da água da rede 
pública".     
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"Como as pessoas não fazem parte das infra-estruturas, a gente tem de continuar a viver de alguma 

maneira, ou com água da cacimba, ou com água da latrina82, ou com qualquer água. A gente tem 

de continuar a viver! A gente tem de procurar meios de viver! A gente tem feito isso. A tal chamada 

luta pela sobrevivência… A gente tem sobrevivido de uma forma difícil! Por falta de emprego, falta 

de muita coisa. Mas a gente luta, consegue…" (entrevista a um representante dos moradores do 

conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 

7/05/2012).  

Raposo e Salvador (2007, p. 118) referem que "[em Angola] o melhor acesso às redes de água 

e de energia é um indicador claro de maior urbanidade e centralidade". Seguindo este 

pensamento verificamos que, como em outras dimensões já mencionadas, o Governo angolano 

não salvaguarda as condições mínimas necessárias para a promoção da qualidade de vida 

urbana dos seus cidadãos. Por este motivo, como ocorre nos diversos musseques de Luanda, o 

comércio informal de venda de água potável tende a florescer no conjunto habitacional do 

Panguila. 

Por outro lado, no Projecto Modular (sector 9) a electricidade é racionada e existe unicamente 

entre as oito e as dezoito horas. Os realojados da Chicala 2 e do extinto bairro da Favela passam 

as noites sem luz, muito condicionados nas actividades domésticas e/ou familiares, num cenário 

de grande insegurança, e vulneráveis a diversas práticas de banditismo. A sua situação implica o 

recurso ao uso de velas e/ou outros condutores mais ou menos inflamáveis. Como referido (ver 

subcapítulo 4.2) a utilização deste tipo de produtos é uma das principais causas de incêndio nos 

musseques de Luanda (UN-Habitat e UNEP, 2010, p. 230). Por sua vez, os incêndios têm sido um 

dos argumentos do Governo para a renovação urbana destas áreas autoproduzidas e para o 

deslocamento dos seus moradores. Contudo, o Governo não assegura a segurança das 

populações no seu novo espaço habitacional de realojamento. 

Simultaneamente, os esgotos encontram-se saturados e não funcionam. A privação de água 

canalizada também condiciona o bom funcionamento das descargas sanitárias. Esta situação 

obriga a que os visados recorram às casas dos vizinhos ou a espaços exteriores (lixeiras, 

caminhos, etc…). Sem esgotos plenamente operacionais e sem recolha regular e eficiente de 

resíduos sólidos, a higiene doméstica e pessoal destas populações também se encontra 

hipotecada: as poeiras e os lixos acumulam-se na via pública (figura 122); as doenças, como as 

                                                             
82  O sublinhado corresponde ao destaque com tom irónico do entrevistado. 
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gastrointestinais, as respiratórias e o paludismo, propagam-se. De acordo com um coordenador 

de bairro do Panguila, faleceram 82 pessoas no sector 9, incluindo 28 crianças, desde Novembro 

de 2010 até Agosto de 2012, por falta de condições de habitabilidade e higiene (Alexandre 

apud Ágora, 25 Ago. 2012).   

A recolha de resíduos sólidos urbanos também é escassa e visivelmente insuficiente. Não existem 

sequer contentores para a colecta de resíduos sólidos dentro do empreendimento: "as pessoas 

arrumam [o lixo] num determinado lugar para que se recolha, mas não se recolhe" (entrevista a 

um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira 

e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). Como o valor que o Governo atribui pela apanha de lixo 

é calculado na proporção do peso da matéria transportada, por vezes a entidade privada 

responsável por esta recolha de lixo atesta o camião com grandes porções de areia e poucos 

resíduos sólidos. Trata-se de um claro exemplo onde, perante uma boa iniciativa do Estado em 

articulação com o sector privado, uma estratégia de sobrevivência – neste caso dos trabalhadores 

do camião –, penaliza toda uma comunidade. Para além do lixo doméstico amontoado ao longo 

dos caminhos, é também possível identificar veículos em mau estado abandonados nas bermas 

(figura 123). 

 

 
Figura 122 – Proximidade entre as habitações e 
o lixo depositado no exterior. 

 Fonte: Fotografia da Autora (2012).  

 

 

Figura 123 – Veículo abandonado na berma do 
caminho. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

 

 

  



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 
 

 

359 

"A necessidade não tem lei"83  

O acesso ao conjunto habitacional do Panguila encontra-se muito dificultado: (1) pela assinalada 

distância ao centro da cidade; (2) pela má qualidade das vias de acesso; e (3) pela inexistência 

de uma rede de transportes públicos capaz de assegurar uma ligação regular, de duração 

razoável, entre a velha cidade do asfalto e este empreendimento. Relembramos que as obras de 

beneficiação e de ampliação das infra-estruturas viárias em geral têm sido um dos grandes 

pretextos do Governo angolano para a realização de operações de realojamento em Luanda. 

Actualmente o percurso até ao centro urbanizado pode demorar cerca de três horas. A situação 

obriga a que os moradores do Panguila tenham de se levantar perto das quatro horas da manhã 

para tentar chegar ao emprego no centro da cidade antes das oito horas. Caso o trânsito não 

fosse tão intenso e não estivesse constantemente condicionado, o itinerário demoraria cerca de 40 

minutos84. 

"Para quem sai de Luanda para o Panguila de carro é um "Deus nos acuda". O engarrafamento 

começa na Rotunda da Boavista e só termina depois da travessia da ponte de Kifangondo. […] Se 

sairmos de casa às sete horas, chegamos à cidade por volta do meio-dia e o patrão não quer saber. 

Assim somos forçados a sair de casa às quatro horas da manhã" (Augusto apud Gomes, 25 Jan. 

2011). 

Também não existe nenhum transporte privado colectivo com rota directa para o conjunto 

habitacional do Panguila. Esta situação força os seus moradores a efectuar entre três a cinco 

viagens, em média, para que consigam alcançar o seu destino. Neste cenário, identificámos que 

o valor normalmente cobrado por uma viagem de candongueiro é de 100 Kwanza85. Um percurso 

de ida e volta ao centro de Luanda pode ter um custo diário de 1.000 Kwanza86, o que se traduz 

no final do mês num total de 22.000 Kwanza87. Conforme antes mencionado (ver subcapítulo 

4.2) uma empregada doméstica em Luanda pode auferir um rendimento mensal de cerca de 400 

USD, menos do dobro do que tem de gastar em transportes para poder ir trabalhar, caso resida 

no bairro do Panguila. 

                                                             
83 Informação disponibilizada por Manuel apud Bambi (29 Fev. 2012a, 
http://www.opais.net/pt/opais/?id=1657&det=25776 [Consult. 28 Set. 2013]). 
84 A duração média foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps (2013) e refere-se ao 
trajecto mais curto efectuado pelo litoral, pela Rua Comandante Kima Kienda, até à baía de Luanda.  
85 Cerca de 1 USD. 
86 Cerca de 10 USD. 
87 Aproximadamente 220 USD, considerando 22 dias úteis. 

http://www.opais.net/pt/opais/?id=1657&det=25776
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Por estes motivos, os antigos moradores da Chicala 2 e do bairro da Favela tiveram muita 

dificuldade em conservar os empregos ou em encontrar novas oportunidades – formais, 

principalmente no sector privado ou informais, como os pequenos negócios – no centro da cidade. 

A maioria da população perdeu a sua fonte de rendimento: "no centro da cidade havia sempre 

alguma coisa para fazer. A favela é considerada o centro da cidade. […] Aqui é muito 

complicado. Só dali do nosso projecto [modular] à estrada [principal] são [quase] 5 km." 

(entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, 

Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). Como identificado no subcapítulo sobre 

renovação urbana (4.3) a propósito do bairro Sambizanga, muitas famílias a residir em áreas 

pericentrais, viviam do trabalho de reboteiro88. Muitos dos agregados que moravam perto do mar, 

por exemplo na Chicala, viviam da pesca.  

"Na Praia do Bispo não sofríamos tanto. Por causa do mar, tínhamos sempre peixe com fartura às 

mesas. Desde que nos transferiram estamos a passar mal. Para os filhos comerem somos obrigados 

a percorrer longa distância até ao Sarico ajudar os pescadores a puxar as redes e recolher peixe 

cabuenha89" (Maria António apud Ágora, 25 Ago. 2012) 

Todos estes factores têm contribuído para o aumento da pobreza, da prostituição e da 

criminalidade dentro do conjunto habitacional do Panguila: "normalmente quando há desemprego 

há fome e quando há fome há muitas outras coisas que advêm, prostituição, delinquência e tudo 

mais. E é essa a situação que a gente tem enfrentado também" (entrevista a um representante dos 

moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, 

Luanda, 7/05/2012). 

Com a transferência para o conjunto habitacional do Panguila estas populações tiveram de 

reinventar os seus mecanismos de sobrevivência e de arranjar novas actividades e formas de 

financiamento. Como exemplo da capacidade de adaptação destas comunidades destacamos o 

caso das toneiras que, por falta de uso, foram vendidas no mercado informal: "algumas […], 

alguns amigos já começam a partir e a levar. Uma torneira que há mil anos não passa água é 

melhor ir para o mercado do que estar aí parada" (entrevista a um representante dos moradores 

do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 

7/05/2012). 

                                                             
88 Carregadores. 
89 Peixe pequeno. 
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Aos poucos os moradores do Projecto Modular (sector 9) e sector 10 do Panguila começam a 

adaptar-se e a enraizar-se no local – arranjam qualquer coisa para fazer, algum dinheiro para 

viver. Assim, tem despontado o pequeno comércio informal de venda de bens e também a 

prestação informal de serviços. As actividades ocorrem: (1) ao longo dos caminhos; (2) à porta 

das habitações; e/ou (3) dentro dos anexos. Na generalidade do bairro do Panguila observa-se 

o aparecimento e consolidação de mercearias e cantinas, barbearias e cabeleireiros, oficinas de 

arranjo automóvel e recauchutagem, etc… (figura 124). 

 

 

 

Figura 124 – Mecanismos de sobrevivência no Panguila. 

LEGENDA: Prestação informal de serviços (1-2); Comércio informal (3-4).  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Sem meios para procurar outro lugar, a população tem procurado soluções criativas de 

sobrevivência. Visando colmatar as lacunas escolares dos mais jovens, por exemplo, são 

leccionadas aulas nos alpendres. Estas áreas cobertas têm servido de apoio a diversas actividades, 

desde o acolhimento de crianças pequenas sem lugar para brincar ao convívio da comunidade 

desempregada (figura 125).  

 

Figura 125 – Actividades nos alpendres do Panguila. 

LEGENDA: Aula ao ar livre (1); brincadeiras dos mais pequenos (2); convívio entre desempregados (3). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 
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Ao mesmo tempo, visando contribuir para uma melhor vivência de bairro, algumas associações 

locais promovem actividades gratuitas em benefício dos moradores. O grupo Jovens Unidos do 

Projecto Modular do Panguila realizou alguns eventos teatrais nocturnos, sem luz, para uma 

audiência de cerca de 800 pessoas. A iniciativa tinha como objectivo animar as comunidades 

locais e quebrar a monotonia dentro deste empreendimento. Uma vez que o projecto não 

considerou nenhum recinto para o desenvolvimento de actividades culturais, todos os eventos 

realizados no Projecto Modular foram efectuados num terreiro localizado entre os blocos 3 e 5, 

em frente à igreja.  

Os blocos 1 e 2 também têm o Largo da Amizade afecto ao desenvolvimento deste tipo de 

iniciativas: "a juventude ter carecido de lugares para interacção cultural, […] é preciso que existam 

casas de cultura. […] Não tem. Não gosto de esconder… Não existe" (entrevista a um 

representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e 

Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

Os moradores têm a expectativa de que a igreja católica contribua no apoio às comunidades 

instaladas no Panguila. A sua presença no bairro, a par da inexistência de demais opções 

religiosas, corresponde a uma opção da maioria dos moradores.  

"O Governo não é de igreja nenhuma. Mas chega e faz um censo. A maioria dos moradores que 

vinha viver para este projecto era católica. Então se 90% são católicos porquê construir [para] 10%, 

[…] onde estão a [igreja] Universal, a Metodista, Pentecostal […]. Então por isso é que se construiu 

a Igreja Católica. Esta é a informação que adquiri do […] Ministério do Urbanismo." (entrevista a 

um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira 

e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

"Quem sabe, de repente o Estado nos deixa já ficar aqui, porque somos muitos e todos são 

pobres como eu e não devem ter mesmo onde ficar"90  

Como mencionado no anterior subponto sobre a concessão de terrenos e transmissão legal da 

habitação em projectos governamentais de realojamento subvencionados pelo Estado, os 

moradores do conjunto habitacional do Panguila aguardam a emissão de um documento que 

comprove irreversivelmente a legitimidade da ocupação dos terrenos e das casas atribuídos no 

âmbito das operações de realojamento. Contudo, de acordo com um informante local (entrevista 

                                                             
90  Extracto do artigo "Populares ocupam casas do Panguila à Força" (Anónimo apud Bambi, 29 Fev. 2012a, 
http://www.opais.net/pt/opais/?id=1657&det=25776 [Consult. 7 Set. 2012]). 

http://www.opais.net/pt/opais/?id=1657&det=25776
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a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael 

Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012) o Governo afirma que a atribuição desses títulos 

legais só deverá acontecer após a plena conclusão do projecto habitacional. Esta informação não 

é, todavia, clara: aponta para a resolução da questão da coabitação forçada; e/ou para a 

colmatação das lacunas existentes ao nível dos espaços públicos, fornecimento de serviços e infra-

estruturas; e/ou para o facto deste bairro ser um projecto de natureza evolutiva, logo de longa 

duração, em que os seus sectores se somam à medida que o Estado concretiza novos despejos 

forçados.  

No que se refere à questão da propriedade, têm surgido inúmeros conflitos e actos de violência 

entre os novos moradores do Panguila e os ex-proprietários de algumas residências no bairro da 

Favela91. No antigo musseque, muitas das habitações tinham sido informalmente adquiridas por 

indivíduos com maior capacidade financeira. Estes sujeitos arrendavam as pequenas e precárias 

habitações aos seus antigos proprietários desde que estes assumissem o compromisso de lhes 

entregar as casas subvencionadas pelo Estado em caso de um futuro realojamento. 

"Os novos donos arrendavam as casas aos anteriores proprietários e estabeleciam um acordo de 

cavalheiros, segundo o qual na altura em que o Governo decidisse acabar com o bairro e atribuir 

novas residências aos moradores, estes deviam estar conscientes de que as mesmas não lhes 

pertenciam e fazer a devida devolução ao seu legítimo proprietário" (Anónimo apud Sérgio, 8 Out. 

2010)92 

Muitos donos das habitações no bairro da Favela inscreveram-se para aceder a imóveis atribuídos 

pelo Estado no conjunto habitacional do Panguila. Como um dos critérios para ter acesso a 

habitação em situação de realojamento consiste em não ter casa própria, estes indivíduos usavam 

os seus arrendatários no bairro da Favela como forma de aceder a mais uma habitação. Por se 

considerarem os legítimos beneficiários, os senhorios das casas do bairro da Favela reivindicaram 

para si as residências atribuídas pelo Estado no conjunto habitacional do Panguila. Todavia, 

algumas das populações realojadas também procuraram tirar proveito desta situação exigindo 

aos ex-senhorios casas com áreas e compartimentos idênticos às do realojamento em outra área 

da cidade. Algumas famílias realojadas apenas entregaram as casas que receberam no Panguila 

após receberem uma indeminização dos seus anteriores senhorios.  

                                                             
91 A situação foi divulgada na comunicação social (Sérgio, 8 Out. 2010). 
92 Extracto do artigo "Ex-favelados e senhorios brigam no Panguila" disponível em 
http://www.opais.net/pt/dossier/?det=16364&id=2023 [Consult. 7 Set. 2012]. 

http://www.opais.net/pt/dossier/?det=16364&id=2023
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Em resumo, o realojamento no bairro do Panguila enquadra um cenário de grande incerteza: (1) 

as famílias actualmente realojadas nem sempre foram as registadas; (2) as comunidades 

deslocadas por vezes serviram de fachada para pequenos investidores privados, que se 

aproveitaram da operação de realojamento, vendo-a como uma oportunidade de enriquecimento 

ilícito; (3) o mercado informal de venda e/ou de arrendamento de casas tem florescido dentro do 

empreendimento destinado ao realojamento; (4) o Governo mantém algumas habitações 

desocupadas atribuídas a empresas ou funcionários do Estado; (5) os eventuais títulos de 

concessão não constituem uma garantia para as comunidades realojadas; e (6) as estratégias de 

sobrevivência adoptadas pela população colmatam muitas das carências urbanas e habitacionais 

que se desejavam ser da responsabilidade do Estado.  

Motivados por este contexto de irregularidades, outros grupos sociais de menores recursos também 

procuraram tentar a sorte no conjunto habitacional do Panguila. Algumas comunidades mais 

carenciadas identificaram a oportunidade de obter uma habitação e invadiram algumas 

habitações por estrear no sector 1093. Em Fevereiro de 2012, as casas ocupadas por grupos 

sociais de menores recursos, maioritariamente provenientes dos bairros Hoji-Ya-Henda (Município 

do Cazenga), e do Kikolo e Chapa (Município do Cacuaco) somavam já mais de três dezenas. 

Desconhecemos todavia o desfecho desta situação em particular. Em Dezembro de 2011, um 

grupo restrito de pessoas tinha sido expulsa do Panguila pelo Governo provincial do Bengo por 

ocupar ilegalmente quatro habitações.  

"Bengo-Luanda para nós está a ser uma outra hecatombe, não estamos a conseguir perceber isso"94 

Relativamente à gestão do conjunto habitacional, a mudança de enquadramento do 

empreendimento Panguila do Município de Cacuaco (Luanda) para o Município do Dande 

(Bengo), não se resume a um simples problema administrativo de alteração da morada de 

residência para outra Província. Tendo a transferência sido programada para o mês de Setembro 

de 2011, data em que a mencionada Lei nº 29/11, de 1 de Setembro, entrou em vigor, em 

meados do ano seguinte a manutenção do bairro de realojamento do Panguila já não estava sob 

tutela do Governo provincial de Luanda. No entanto, o Governo da Província do Bengo também 

não a tinha assumido. Ao mesmo tempo, o Ministério do Urbanismo responsável pela conclusão 

                                                             
93 De acordo com a notícia de Bambi (29 Fev. 2012a). 
94 Extracto de entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
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das obras, também não dava resposta aos diversos e inúmeros problemas existentes no 

empreendimento.  

"Mas ainda não estamos lá. Venham rapidamente ajudar-nos antes de passarmos efectivamente 

para o Bengo. Tem de pressionar já porque o trabalho aqui não pára. Se se criar barreira já não 

consigo desenvolver. Eu não sou do Bengo, sou um cidadão angolano e nós não podemos esperar, 

temos de continuar. Até porque o Governo hoje diz que é assim mas amanhã já pode mudar de 

ideia e nós temos de continuar a viver […]. O Bengo ainda não manifestou-se completamente. […] 

é preciso aquilo que se chama assumir com tudo, com água, com luz. […] A grande dificuldade que 

às vezes a gente encontra aqui é que o projecto não foi entregue. Tanto o habitacional, as casas de 

bloco até ao sector 10, como lá o [Projecto] Modular, pertencem ainda ao Ministério do Urbanismo 

e estão sob gestão do Ministério do Urbanismo. Então tudo é obra [e] como é obra não se entrega 

a outro. Então vê se acaba a obra e entrega a obra!" (entrevista a um representante dos moradores 

do conjunto habitacional do Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 

7/05/2012). 

A procura governamental de resolução do problema das infraestruturas urbanas, como por 

exemplo através da construção de um reservatório de água, permaneceu suspensa após a 

mudança de enquadramento administrativo do Panguila para a Província do Bengo. De realçar 

que a escassez de água configura um dos problemas mais críticos na vivência diária desta 

população. 

"Não entendo muito bem de cúbicos ou não cúbicos mas eu entendo que a água tem de chegar! 

Temos sede…Não queremos saber a extensão do rio nós queremos que a água passe para todo o 

mundo. Agora se o Governo acha que são 5.000 [m3] suficientes, nós só queremos que vá 

directamente ao projecto. E neste momento no projecto há uma ligeira paragem [administrativa], 

neste assunto ligado às infra-estruturas. [Estamos a] tentar levar dois ossos numa só boca, o problema 

da água e da Luz" (entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do 

Panguila, pela Autora, Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 

"Gostava de fazer um projecto de fontanárias"95 

A população mais carenciada tem procurado algumas soluções alternativas, direccionadas para 

a manutenção do conjunto habitacional do Panguila. Por exemplo, sob monitorização do 

                                                             
95 Extracto de entrevista a um representante dos moradores do conjunto habitacional do Panguila (Autora, 
Rafael Pereira e Paulo Moreira, Luanda, 7/05/2012). 
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representante local do partido do Governo, um dos representantes dos moradores do 

empreendimento procurou obter o apoio da organização não-governamental Development 

Workshop para a promoção de pequenas intervenções pontuais de qualificação do seu espaço 

urbano e habitacional. Como referido, são exemplo destas operações de pequena escala a 

construção de alguns chafarizes comunitários para e com a comunidade (ver subcapítulo 4.6. 

sobre o paradigma da qualificação urbana). Com orçamentos reduzidos, maioritariamente 

suportados por patrocinadores, esta organização da sociedade civil constitui uma alternativa 

pontual à expressiva falta de resposta do Governo. Apesar de não poder substituir o Estado na 

sua função de prestador de infra-estruturas urbanas, a Development Workshop juntamente com 

estes grupos sociais de menores recursos podem, pontualmente, melhorar a qualidade de vida 

urbana do bairro do Panguila. 

O novo mercado do Panguila96 

Como mencionado no subponto de enquadramento sobre a ocupação e transformação da 

envolvente, a áreas onde o conjunto habitacional e o mercado do Panguila actualmente se 

implantam, numa zona rural pouco habitada, ainda não tinha sido urbanizada. Por este motivo, 

a inexistência de emprego urbano formal tornou-se uma evidência assim como um grande 

constrangimento para as comunidades realojadas. Com a deslocação para a periferia rural, o 

Governo angolano restringiu, aos grupos sociais de menores recursos afectados, o acesso à 

generalidade dos recursos urbanos e benefícios da urbanização. Todavia, a construção do novo 

conjunto comercial, configurou uma nova oportunidade para o rendimento familiar. A par do 

pequeno comércio informal que, como identificado, floresceu gradualmente dentro deste bairro, 

os moradores do empreendimento poderiam eventualmente, através da venda autorizada de 

produtos, integrar o comércio formal. Neste âmbito, também poderiam comercializar os produtos 

hortícolas e/ou frutícolas plantados nas pequenas hortas urbanas dentro dos seus lotes. 

O conjunto comercial do Panguila (figura 126) ocupa uma área de aproximadamente 250.000 

m2 97. O recinto conta com milhares de bancadas, centenas de armazéns e lojas, dezenas de 

camaras frigoríficas e de restaurantes, diversos chafarizes, duas dependências bancárias e 

também um posto médico. O mercado conta também com uma vasta área de estacionamento, 

                                                             
96 Diversas notícias foram identificadas sobre o mercado do Panguila. Para este subponto consultámos: 
Angop (19 Set. 2007; 1 Set. 2010c), Jornal de Angola (13 Jun. 2010), José (14 Set. 2010), Radio Ecclesia 
(14 Set. 2010) Maionona (11 Fev. 2012), Tonet (19 Mai. 2011) e Gomes (25 Jan. 2011).  
97 Dimensão identificada pela Autora através de ferramenta Autocad com base em ortofotomapa Google 
Earth (28 Set. 2012). 
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área administrativa e um posto policial. No que se refere às infra-estruturas, o abastecimento de 

água depende da perfuração de poços. A electricidade está condicionada à existência de quatro 

grandes geradores e seus respectivos postos de transformação. Como antes mencionado (ver 

subcapítulo 4.3 sobre renovação urbana), muitos vendedores vieram para o mercado do Panguila 

do extinto mercado do Roque Santeiro (Sambizanga), o maior mercado informal africano a céu 

aberto. 

  

Figura 126 – Mercado do Panguila. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Os preços praticados no mercado do Panguila são inferiores aos actualmente praticados no centro 

da cidade. Todavia, a afluência dos compradores é muito fraca. A distância, o estado das vias 

de acesso e os engarrafamentos automóveis são o principal motivo: "aqui tem muitos lugares […] 

o nosso maior problema são os clientes. Eu, por exemplo, sou a senhora da carne mas ontem botei 

fora duas caixas de carne que acabou de estragar. E não tenho clientes. O mercado está 

totalmente vazio" (Cassama, 2011, minutos 0.04 – 0.25). Neste cenário, os vendedores também 

têm abandonado o mercado, optando pelo comércio ambulante ou por mercados mais centrais, 

mesmo que menos seguros ou com menos condições de higiene, como por exemplo o Kicolo, o 

Kwanzas ou o mercado do (Km) 30. Alguns vendedores optam, inclusivamente, por vender no 

chão do exterior do recinto para não ter de pagar a taxa diária de permanência, sendo esta 

independente do seu volume de venda. Desta forma, a eventual integração dos moradores do 

conjunto habitacional do Panguila no comércio formal regulado no âmbito deste conjunto 

comercial ficou hipotecada, intensificando-se as actividades de venda informal dentro e nas 

imediações de ambos os empreendimentos. 
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6.3 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

A região onde actualmente se insere o conjunto habitacional de realojamento do Panguila só se 

encontra contemplada em uma das três alternativas previstas para o crescimento urbano a longo 

prazo da capital angolana. Esta opção prevista nos Planos Integrados de Expansão Urbana e 

Infra-estruturas de Luanda e Bengo (2011), designada por crescimento periférico concêntrico, 

investe na criação de cidades satélite no Caxito e na Barra do Dande. Como anteriormente 

mencionado a criação de cidades satélite promove os movimentos pendulares e tende a criar a 

segregação sócio-espacial. 

O actual empreendimento do Panguila não se insere em nenhuma das reservas fundiárias 

identificadas para Luanda no âmbito do Decreto-Lei n.º 87/08, de 26 de Setembro. À semelhança 

da cidade do Kilamba, o bairro do Panguila insere-se numa zona rural sem densidade 

populacional, muito longe do centro urbanizado de Luanda, a norte da capital angolana. Ao 

contrário do que ocorreu na cidade do Kilamba, o conjunto habitacional do Panguila não 

magnetizou a ocupação massiva da área envolvente por novos residentes periurbanos. Mesmo 

assim, as três pequenas áreas de musseque confinantes com o recém-edificado mercado do 

Panguila densificaram-se progressivamente. Dado o escasso investimento do Governo na região 

não se verificou neste caso, como na envolvente do Kilamba, uma outra nova promoção 

habitacional para grupos sociais de média ou alta renda em grande escala.  

O progressivo crescimento do empreendimento ao longo do tempo resulta das sucessivas 

operações de despejo forçado realizadas pelo Governo angolano em áreas pericentrais e das 

respectivas acções de realojamento direccionadas para o Panguila. Neste contexto, o Governo 

recorre ao factor tempo para implementar estes conjuntos habitacionais, que acabam por se 

consolidar recorrendo a lógicas quotidianas e singulares de produção do espaço. Ao mesmo 

tempo, o modelo urbano horizontal adoptado, mais flexível do que o adoptado na cidade do 

Kilamba, configura a aceitação da cidade periurbana autoproduzida, reforçada pela 

possibilidade de ampliação e de transformação das habitações inicialmente disponibilizadas. 

Contudo, estes bairros de realojamento promovidos pelo Estado localizam-se sempre em áreas 

periféricas longe da visibilidade pública.  

Sejam pré-fabricadas ou em blocos de cimento, as moradias fornecidas pelo Estado apresentam 

fortes constrangimentos construtivos, embora muitas apresentem áreas maiores do que as de 
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algumas habitações demolidas nos musseques. No entanto, nenhuma se aproxima do padrão 

mínimo de qualidade construtiva exigido pelo mercado privado de habitação em Angola. 

No que se refere à (falta de) qualidade dos espaços públicos do bairro de realojamento, como 

ocorre na maioria dos musseques, a falta de investimento do Estado é notória. No conjunto 

habitacional em estudo, apenas houve investimento público na qualificação do espaço urbano 

próximo da entrada do empreendimento, junto aos quarteirões habitacionais com maior 

visibilidade pública. Nos demais sectores, também como sobrevém na generalidade dos 

musseques de Luanda, os espaços exteriores aos lotes não foram objecto de qualquer obra de 

beneficiação. Por outro lado, até 2013, os equipamentos urbanos previstos para o conjunto 

habitacional do Panguila também não tinham sido todos construídos ou os serviços não se 

encontravam em pleno funcionamento. As infra-estruturas encontravam-se igualmente 

subdimensionadas ou por concluir. Este atraso no arranjo do espaço público, equipamentos e 

infra-estruturas do Panguila relaciona-se com o facto de o Governo não ter como prioridade o 

investimento na expansão de Luanda para norte. Em contrapartida, também por este motivo, a 

margem de manobra dos residentes do conjunto habitacional do Panguila na transformação 

progressiva do seu espaço urbano e habitacional é muito superior à dos moradores da nova 

cidade do Kilamba. As comunidades do Panguila promovem a progressiva transformação dos 

lotes atribuídos, construindo muros e/ou anexos diversos que tendem a apresentar melhor 

qualidade construtiva que as moradias iniciais promovidas pelo Estado. Na generalidade dos 

casos, estes espelham a capacidade financeira dos diversos agregados familiares que os 

constroem. No que se refere à ampliação das habitações, a construção em altura ocorre 

pontualmente configurando uma subversão à norma imposta pelo Governo angolano para este 

território. 

À semelhança do que ocorreu na construção da cidade do Kilamba, o projecto do conjunto 

habitacional de realojamento do Panguila foi promovido pelo Presidente de Angola e contou com 

a participação de diversos agentes, nacionais e estrangeiros. Este empreendimento também se 

insere no vasto âmbito do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação e foi promovido 

principalmente com o objectivo de realojar alguns habitantes periurbanos a residir em áreas 

centrais, alvo de despejos forçados promovidos pelo Governo no âmbito de operações de 

renovação urbana ou de expansão urbana mercantilizável. O projecto configura a estratégia do 

Governo de extinção dos musseques a longo prazo, justificada pelas suas carências urbanas e 

habitacionais ou pela sua localização em áreas classificadas como críticas. 
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Para a promoção do conjunto habitacional: (1) o Governo angolano optou por não promover a 

discussão pública do Projecto de Urbanização do Panguila – recordamos que a Lei do 

Ordenamento Território e Urbanismo (2004) não prevê a discussão pública de planos –; (2) as 

comunidades desalojadas não foram consultadas; (3) o Governo impôs as datas para as 

demolições e para o realojamento e determinou de forma autocrática o modelo urbano do novo 

conjunto habitacional periférico. Neste contexto, o Governo ditou a produção de novo espaço 

residencial que, por se localizar muito afastado do enfoque de actuação mercantil do Estado, 

possibilitou uma maior margem de manobra das populações residentes na sua beneficiação. 

Todavia, os lotes atribuídos às comunidades realojadas são de pequena dimensão, quando 

comparados com as áreas geralmente praticadas em áreas periurbanas autoproduzidas mais 

periféricas. A contenção de investimento do Governo angolano na qualidade construtiva das 

habitações para realojamento contrasta com a capacidade de execução dos grupos socias 

realojados com maiores recursos, observável na mencionada construção de anexos dentro dos 

lotes. O facto da titulação não se encontrar plenamente assegurada agrava a insegurança de 

posse. Como ocorre nos musseques de Luanda, a promoção pública do conjunto não impede a 

formação e consolidação de um mercado informal de venda e/ou de arrendamento das 

construções transferidas pelo Estado. A recente transferência administrativa do conjunto de 

realojamento do Panguila para a Província do Bengo contribuiu para a falta de controlo do 

Governo sobre estes processos. Por outro lado, o distanciamento da atenção política da capital 

ampliou o isolamento e a exclusão sócio-territorial do empreendimento. 

A generalidade da população realojada no conjunto habitacional do Panguila é proveniente de 

áreas pericentrais autoproduzidas de Luanda, de que são exemplo os musseques da Chicala ou 

da Praia do Bispo. As recentes operações de renovação urbana na capital retomam os contornos 

das operações ocorridas durante o domínio colonial português tardio. Como então, o factor risco 

também tem sido aproveitado pelo actual Governo angolano para legitimar estas intervenções. 

Todavia, sempre que possível, novos grupos sociais de menores recursos tendem a ocupar os 

espaços recém-desocupados. Ao mesmo tempo, os indivíduos alvo de despejos tendem a resistir 

às acções do Estado. Neste caso, a sua margem de manobra tende a ser maior quando o 

comportamento adoptado é mais obediente. Quando a sua reacção é mais violenta a pouca 

capacidade de negociação com o Estado tende a perder-se.  

Os moradores do extinto bairro Favela, que ilustram esta última situação, foram os mais 

penalizados no âmbito das recentes operações de realojamento no bairro Panguila: (1) os lotes 
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atribuídos apresentavam áreas menores do que as dos outros lotes do empreendimento; (2) o 

sistema construtivo pré-fabricado das habitações não correspondeu às expectativas dos 

deslocados; e (3) diversas famílias, muitas vezes desconhecidas, foram obrigadas a coabitar 

dentro de uma única moradia. A situação ficou também agravada pelos inúmeros 

constrangimentos no acesso às infra-estruturas e pela falta de prestadores de serviços, comuns a 

todos os residentes no conjunto habitacional.  

No entanto, mais do que a dimensão dos lotes ou a qualidade construtiva da habitação, é a 

distância ao centro urbanizado de Luanda que afasta os moradores do bairro do Panguila da 

qualidade de vida urbana desejada. Este afastamento geográfico também inibe a afluência das 

populações residentes em outras áreas da cidade ao novo mercado do Panguila. A falta de 

transportes acessíveis contribuiu para a perda de postos de trabalho, tendencialmente 

concentrados no centro de Luanda. Como efeito, a população realojada alicerçou as suas 

estratégias de sobrevivência na promoção do comércio informal.  

Sem títulos legais de propriedade, têm surgido casos de afectação irregular de habitação. Esta 

arbitrariedade tem motivado a invasão e a ocupação de casas devolutas no empreendimento, 

muitas atribuídas a empresas ou funcionários do Estado. Paralelamente, a já referida alteração 

político-administrativa de Luanda-Bengo tem resultado numa desresponsabilização do Estado 

relativamente aos problemas urbanos e habitacionais do conjunto habitacional. Também por este 

motivo, tal como acontece nos musseques, os residentes visados procuram obter o apoio da 

sociedade civil organizada.  
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7.1 BREVE INTRODUÇÃO AOS CASOS DE ESTUDO  

Ao longo dos anteriores capítulos 5 e 6, específicos sobre a cidade do Kilamba e o conjunto 

habitacional do Panguila, respectivamente dois exemplos expressivos de expansão urbana 

mercantilizável e de realojamento devido a operações de renovação em áreas pericentrais, 

procurámos identificar os impactes das actuais políticas urbanas e habitacionais do Governo 

angolano, em Luanda. Os dois capítulos que se seguem tratam agora sobre o aparecimento de 

uma visão alternativa sobre a produção e a transformação do espaço habitacional em Angola, 

onde os grupos sociais de menores recursos e a sociedade civil organizada criticam as práticas 

públicas perfilhadas pelo sistema de governação dominante defendendo a autoprodução do 

espaço habitacional, a distribuição equitativa dos recursos urbanos e a participação popular na 

transformação da vida urbana.  

Neste contexto, procurámos compreender o tema da proliferação das áreas periurbanas 

autoproduzidas como reacção e/ou contra-acção às políticas do Governo de combate aos 

musseques, sendo que o processo de expansão e demolição de uma parte do bairro Iraque-

Bagdad iluminou a temática. Ao mesmo tempo, algumas organizações não-governamentais 

também se opõem às políticas e às práticas urbanas e habitacionais do actual Governo. A 

associação SOS Habitat – Acção Solidária, por exemplo, observa e denuncia as acções de 

desalojamento forçado promovidas pelo sector público, de que é exemplo o caso de estudo 

anterior, visando combater a pobreza urbana e a exclusão político-económica e social em Luanda. 

À semelhança do que ocorreu para o Kilamba e o Panguila recorremos a certas categorias de 

análise, tal como indicado no enquadramento metodológico (ver subcapítulo 1.2). No que se 

refere às suas dimensões (ver anexo IX), o reconhecimento do musseque Iraque-Bagdad passou 

por uma abordagem sócio-territorial que visou analisar o enquadramento geral, a margem de 

manobra da população carenciada e vítima de despejos forçados sem reassentamento e, por fim, 

o confronto entre malhas periurbanas autoproduzidas e malhas urbanas regulares promovidas ou 

incentivadas pelo Estado. Relativamente à associação SOS Habitat, as dimensões de análise 

apontam sobretudo para o tema da resistência militante, abordando questões como a constituição 

da organização e seus objetivos, os apoios e parcerias efectuados, as críticas formuladas ao 

posicionamento dos países ocidentais tendo em conta a actuação do Governo angolano, os 

benefícios de uma bordagem bottom-up, as actividades de estímulo à reflexão comunitária e os 

resultados e/ou os impactes sócio-espaciais do seu posicionamento resistente. 

CAPÍTULO 7 
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7.2 TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO NA CIDADE PERIURBANA  

CONTRA-ACÇÃO NO BAIRRO IRAQUE-BAGDAD1 

 

 

 

Figura 127 – Ortofotomapa do bairro Iraque-Bagdad.  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2014). 

 

 

 

"Aquele espaço, se é o produto daquilo que é o regime [angolano], também é o produto daquela pessoa 
que está lá e que, mesmo submetida, faz. Portanto também o reflecte!" (entrevista a Luiz Araújo, pela Autora 
e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

                                                             
1 Motivadas por uma vasta e longa experiência no terreno, determinadas associações e organizações não-
governamentais concentram, quer nos fundadores, quer nos colaboradores, um profundo conhecimento sobre 
os mais diversos problemas sócio-territoriais enfrentados nas áreas periurbanas de Angola. Por este motivo, 
a breve análise da transformação do espaço no bairro Iraque-Bagdad (Luanda), por reacção às práticas 
urbanas e habitacionais do Governo, foi realizada com base nas entrevistas efectuadas a Luiz Araújo, 
activista e fundador da associação angolana SOS Habitat, pela Autora e Rafael Pereira (Valongo e Porto, 
Portugal, 10/12/2012; 3/04/2013). Como mencionado no subcapítulo 1.2 sobre a metodologia, o 
informante autorizou o registo sonoro da primeira entrevista. A recolha de informação foi complementada 
através da observação de registos vídeo e sonoros e de notícias da comunicação social disponíveis na 
internet, como Carvalho (8 Set. 2009), Oliveira (30 Out. 2009b; 4 Dez 2009c), Mateus (31 Jul. 2009), 
Cardoso (28 Jul. 2009), Vieira Lopes (24 Jul. 2009), O Apostolado (28 Jul. 2009) e Omunga (2010), a par 
de outros documentos oportunamente referenciadas ao longo do subcapítulo. Por outro lado, a análise 
espacial do bairro Iraque-Bagdad foi efectuada através de estudo iconográfico, maioritariamente 
ortofotomapas Google Earth. 

N 
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"Eu vi demolir casas de bloco.  

Algumas [habitações] eu não teria nunca dinheiro para as fazer!"2 

As actuais práticas de intervenção urbana e habitacional do Governo angolano, principalmente 

as de renovação de áreas pericentrais, têm motivado a promoção de despejos forçados, 

maioritariamente na capital. Em Luanda, grande parte das populações afectadas pelas obras de 

renovação não teve acesso a qualquer forma de realojamento, sequer de reassentamento. Nesta 

situação extrema, as comunidades desalojadas, formalmente excluídas pelo sistema de 

governação, têm de procurar soluções criativas e alternativas de sobrevivência no cenário 

periurbano.  

Neste âmbito, a SOS Habitat contabilizou cerca de 58.000 famílias em Angola, o que 

corresponde a aproximadamente 365.400 pessoas3, vítimas de despejos forçados 

desencadeados pelo Governo angolano, entre os anos 2003 e 20124 (Morais, 2012a). Segundo 

a referida organização, as populações afectadas actualmente vivem em situação de imensa 

precariedade. Os números acima identificados, de acordo com a fonte, correspondem 

maioritariamente ao trabalho de campo realizado pela SOS Habitat na capital angolana, mas 

também ao levantamento efectuado pela organização Associação Construindo Comunidades 

(ACC), no Huíla, e pela organização Omunga, em Benguela. Todavia, os dados encontram-se 

aquém da realidade, uma vez que a associação SOS Habitat refere a existência de um número 

muito expressivo de desalojados ainda por contabilizar em todo o país.    

O fenómeno tem assumido contornos muito complexos uma vez que, a partir de 2008, o Governo 

provincial de Luanda incentivou a população a formalizar pedidos para a concessão do uso do 

solo, tendo como objectivo o registo individual da propriedade ocupada (Morais, 2012b). Tal 

como referido no subcapítulo 3.3, a Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro – Nova Lei de Terras – 

definiu que, em caso de ocupação de terrenos do Estado, o requerimento para a emissão de títulos 

de propriedade deveria ser efectuado no prazo de três anos a contar da publicação do 

correspondente Regulamento Geral de Concessão de Terrenos (Decreto-Lei nº 58/07, de 13 de 

                                                             
2  Extracto de entrevista a Luiz Araújo, conduzida pela Autora e Rafael Pereira (Valongo, Portugal, 
10/12/2012). 
3  Morais (2012) refere situações em Angola onde existem oito ou nove indivíduos por família. Contudo, o 
valor aqui apresentado está em consonância com os indicadores gerais do Centro de Estudos Inquéritos e 
Sondagens que, como várias vezes referido, apontam para uma média de 6,3 residentes por agregado 
familiar em Luanda (Colaço, 2010). 
4  A informação refere-se apenas às vítimas de despejos forçados sem reassentamento ou realojamento. 
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Julho). Neste contexto, a solicitação das populações, alegadamente infractoras, deveria ter sido 

apresentada até ao mês de Julho de 2010, ou seja, dois anos após do incitamento do Governo 

provincial. Todavia, não se identifica nenhuma titulação massiva, neste âmbito, em Luanda. 

Condiciona esta oportunidade de integração o facto de muitos residentes periurbanos não 

possuírem bilhete de identidade, ou seja, não se encontrarem cadastrados. Assim o Estado não os 

contabiliza para efeito de regularização fundiária.  

Por outro lado, a mencionada emissão de títulos estaria obrigatoriamente vinculada ao 

cumprimento dos requisitos previstos, quer na mencionada Lei de Terras, quer nos demais 

instrumentos legais de gestão urbana em vigor à data. Como previamente descrito, a legislação 

produzida no novo milénio não criou, em circunstância alguma, mecanismos de protecção para 

os residentes ditos ilegais em áreas periurbanas. Ao mesmo tempo, a generalidade dos residentes 

em musseques também não beneficiou dos direitos fundiários previstos na antiga Lei de Terras n.º 

21-C/92, de 28 de Agosto e respectivos regulamentos de concessão, ou seja, os Decretos nºs 

32/95, de 8 de Dezembro e 46-A/92, de 9 de Setembro.  

Nos antigos Municípios de Kilamba Kiaxi e de Viana, por exemplo, a população seguiu as 

indicações do Estado e inclusivamente pagou os emolumentos solicitados pelos agentes da 

governação5. Contudo, pelos motivos acima descritos, nunca conseguiu obter os comprovativos 

de concessão de terra. Consequentemente, alguns dos grupos sociais de menores recursos 

assinalados foram vítima de massivos despejos forçados. As demolições foram efectuadas ao 

abrigo do ponto 3 do artigo 84º da Lei de Terras (2004). Este remete para o artigo 1276º e 

seguintes do Código Civil em vigor que, como atrás referenciado (ver subcapítulo sobre 

legislação), em combinado defendem o Governo relativamente à posse de terra e propriedade. 

Como já apresentado, a Lei nº 03/2007, de 3 de Setembro (Lei de Bases do Fomento 

Habitacional), reforçou o entendimento dos dirigentes de que as construções alegadamente em 

transgressão deveriam ser demolidas sem atribuição de qualquer indeminização às famílias 

lesadas. 

"Quando [os agentes do Governo] olham para o espaço [habitacional periurbano verificam que] 

há milhares de pessoas. Um processo de desalojamento condigno, em que [se] indemnize ou realoje 

condignamente, etc…, torna esse investimento quase proibitivo em termos de rendimento. Então 

[esses agentes] usam a força para remover [as populações mais carenciadas]. Têm leis muito bonitas 

                                                             
5  A informação encontra-se disponível em Morais (2012b). 
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[…] do melhor que há no mundo! Mas chegam ali, por exemplo, [perante] uma comunidade de 500 

famílias com um papel único, uma notificação única a dizer, a todos, que no dia tal têm de sair. 

[…] A notificação [deve ser] cidadão a cidadão. [O indivíduo] não é sócio dos membros do bairro 

dele! Ele quando se regista [na Administração Municipal] regista-se sozinho. [A relação é entre] ele 

e o Estado! A Administração do Estado tem de tratar com cada um [individualmente]. [Mas os seus 

agentes] não fazem isso. É à força [que] tiram." (entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael 

Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

Tal como referido no subcapítulo 3.3, a legislação recentemente produzida com impacte no 

território angolano constitui o grande instrumento formal de suporte às actuais políticas e práticas 

do Estado. Todavia, também como mencionado, os referidos instrumentos jurídicos não se 

encontram devidamente harmonizados entre si. Neste cenário, o pouco conhecimento sobre a 

globalidade das Leis aprovadas, a par do discurso do Governo, tem motivado algumas leituras 

fragmentadas da referida legislação. Estas remetem para uma alegada possibilidade de defesa 

das populações de menores recursos, residentes em áreas periurbanas. Um ponto generalista e, 

por este motivo, gerador de diferentes interpretações ou equívocos, encontra-se na Nova 

Constituição de Angola (2010) quando refere a obrigatoriedade de atribuição de uma justa 

indeminização em caso de expropriação por utilidade pública: "as Leis são claras. O Estado tem 

esse direito de poder expropriar, mas também de criar condições para essas pessoas. […] O 

Estado deve notificar a comunidade e […] o processo [só deve ocorrer se] ligado a um bem 

público, uma escola, uma estrada, um hospital" (Morais, 2013a, minutos 0.45 - 1.07). Contudo, 

nem a justa indeminização, nem o conceito de utilidade pública se encontram devidamente 

enquadrados pela referida legislação. Outro exemplo recorrente remete para o referido artigo 

1276º do Código Civil. Ao assumir que a entidade esbulhada é o residente do musseque em vez 

do Estado, como é entendimento do Governo, algumas organizações não-governamentais 

socorrem-se deste instrumento legal específico para defender as suas convicções e causas sócio-

espaciais.  

Muitas famílias vítimas de despejo forçado em Luanda não foram reassentadas nem realojadas. 

Também não dispõem de capacidade financeira para aceder a uma habitação estatal e/ou 

privada comercializada no âmbito da lógica de mercado.  
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"As vítimas de demolição com quem trabalha a SOS Habitat, até hoje, continuam na mesma. Não 

receberam nenhuma casa. Ninguém foi no Zango, ninguém foi no Panguila6. E continuamos a ver 

a construção das grandes centralidades, como é o caso da cidade do Kilamba. Quando começaram 

a construir a cidade do Kilamba, nós pensámos que aquelas pessoas que estão na rua é que 

deveriam também estar ali. Infelizmente as casas hoje estão à venda a 125.000 USD7. Agora, eu 

não consigo [comprar um apartamento]! Será que vocês iam conseguir esse dinheiro para comprar 

casa no Kilamba? Eu não acredito! Quanto é que nós estamos a ganhar?" (Morais, 2012b, minutos 

6.19 - 6.59) 

Consumados os despejos forçados, alguns indivíduos migraram para outras Províncias do país. 

Muitos dos outros agregados tiveram de partilhar moradias com familiares, sobrelotando-as em 

diversas áreas da cidade. Esta situação fomentou a ruptura de muitos casais cujos indivíduos 

optaram por regressar sós para casa dos seus pais, tios ou irmãos, etc… Outras famílias, sem 

apoio, permaneceram sem tecto, agora ao relento, por entre os escombros das suas antigas 

habitações e pertences, ou em novas casas precárias de chapas de zinco, apressadamente 

erguidas para providenciar protecção in sito, ou nas proximidades: "grande parte das 

comunidades com quem nós trabalhamos foram desalojadas mas está no [mesmo] sítio. [As 

pessoas] não saíram!" (entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 

10/12/2012). Descapitalizada dos seus parcos recursos, a população não conseguiu construir 

residências idênticas às originais, maioritariamente em blocos de cimento, e ficou exposta aos 

mais diversificados perigos, desde intempéries ao pequeno ou grande furto8: "estamos a passar 

mal […] a partir da estrada, ali tem que ter esquadra móvel. Ali muitas vizinhas estão a ser 

assaltadas" (Cláudio, 2012, minutos 5.58 - 6.09). Estes problemas generalizaram-se, por 

exemplo, na área das Cambambas (I e II) desde 20049 e no bairro Iraque-Bagdad, desde 2009. 

                                                             
6 Apesar da muitos dos residentes periurbanos desalojados não terem sido realojados, como identificado 
anteriormente (ver subcapítulo 4.5 dos paradigmas de intervenção) alguns moradores tiveram acesso a 
habitação nos conjuntos habitacionais do Zango, Sapú ou Panguila. Isto também ocorreu com alguns dos 
activistas fundadores da associação SOS Habitat. 
7  A narrativa foi formulada em função dos valores praticados no final de 2011. Como identificado 
anteriormente (ver subcapítulo 5.2 sobre a nova cidade do Kilamba), mesmo com a baixa de preços em 
2012 o acesso às habitações permaneceu impossibilitado para os grupos sociais de menores recursos, na 
generalidade excluídos do sector formal. 
8  Jovens da Cambamba I referem como basta desviar uma chapa de zinco para roubar as bilhas de gás de 
dentro das moradias (Anónimo, 2012). 
9 As áreas periurbanas das Cambambas I e II, no antigo distrito de Kilamba Kiaxi, foram alvo de demolição 
forçada devido ao projecto de construção e expansão do identificado projecto habitacional Nova Vida. 
Oliveira (8 Mai. 2009d), por exemplo, divulgou o acontecimento.  
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Paralelamente, como referido anteriormente (ver subcapítulo 4.5 sobre reassentamento e 

realojamento), a população massivamente reassentada em tendas no conjunto habitacional do 

Zango, como os residentes da Ilha de Luanda, removidos deste local devido à força destruidora 

das enxurradas e calemas, em 200910, na generalidade também construiu casas em chapa de 

zinco. Esta comunidade enfrentou grandes constrangimentos, quer sócio-territoriais, quer 

habitacionais, como a falta de infra-estruturas (abastecimento de água, de electricidade, 

saneamento), a ausência de serviços básicos (saúde, educação, etc…), a escassez de 

oportunidades de emprego, entre outros problemas idênticos aos acima mencionados. Nesta 

situação, a proximidade e o confronto com a habitação (social11) atribuída pelo Governo a 

algumas comunidades realojadas em 2012, como as provenientes de zonas próximas das valas 

de drenagem do Rio Seco (Maianga) e do Suroca (Cazenga)12, agudizou ainda mais o seu 

sentimento de perda. Ao mesmo tempo acentuou o grave problema da falta de habitação. 

Conforme mencionado, os critérios utilizados pelo Governo para reassentar ou realojar as 

populações não têm sido claros. 

"Estamos aqui no Zango, que é um projecto de realojamento habitacional, esse povo que está aqui 

no Zango, aqui nas tendas, vêem todos os dias sempre a passar aqui camiões que vêm do Cazenga, 

[…] do Sambizanga, para poderem vir receber casas aqui, mas essas pessoas não receberam casa. 

Então, nós quando nos deparamos com a situação, [não acreditamos que o Governo esteja a fazer 

o melhor para a população]." (Morais, 2012a, minutos 1.07 - 1.33) 

Como antes aprofundado (ver subcapítulo 6.2 sobre o conjunto habitacional do Panguila), o 

modelo de habitação de crescimento extensivo promovido pelo Estado para realojamento das 

populações também apresenta muitas insuficiências. Da mesma forma, também como 

anteriormente mencionado (ver subcapítulo 4.5 sobre o reassentamento e realojamento), o 

conjunto habitacional do Zango apresenta lacunas de infra-estruturas urbanas e sociais. A sua 

localização periférica dificulta o acesso das populações, quer das realojadas, quer das 

reassentadas, aos serviços, condicionando de forma imediata o seu acesso à escolaridade e 

emprego formal, entre outros. 

                                                             
10 Algumas notícias da comunicação social afirmavam, em finais de 2012, que estas populações estavam 
prestes a ser realojadas. Ver exemplo em Rádio Luanda (17 Dez. 2012). 
11 Designação de acordo com a Lei de Bases do Fomento Habitacional (2007). 
12 Ceita (18 Mar. 2012) divulgou a ocorrência. 
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"A comunidade Iraque-Bagdad agradece ao GPL pelos bons ofícios […]"13 

As habitações construídas pelo Governo provincial de Luanda nos conjuntos habitacionais do 

Zango, Panguila e Sapú não são suficientes para realojar todas as vítimas de desalojamentos 

forçados em Luanda14. No entanto, as comunidades desalojadas continuam a tentar a atribuição 

de novas casas pelo Governo ou, pelo menos, de terrenos devidamente infra-estruturados para 

reassentamento e autoconstrução dirigida. Como avançado no subcapítulo 3.4 o Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação prevê esta modalidade. Contudo, também como 

mencionado, em Angola a autoconstrução não tem sido incentivada pelo Estado que considera 

esta forma de produção do espaço semelhante à reprodução das áreas periurbanas 

autoproduzidas. 

Em 2012, no âmbito das actividades desenvolvidas pela organização SOS Habitat com a 

população, o Presidente da comunidade do bairro Iraque-Bagdad descreveu, junto dos grupos 

sociais de menores recursos presentes na reunião – maioritariamente vítimas de despejos forçados 

em diversas áreas de Luanda – a sua experiência de negociação com o Governo provincial de 

Luanda. Procurando enquadrar o contexto dessa operação, o representante da comunidade 

começou por relatar os despejos forçados a que esta foi sujeita, em 2009. Para reforçar a 

exposição pública desta situação, a associação SOS Habitat (2010) disponibilizou, quer no 

Youtube15, quer na sua página de internet16, o registo vídeo "espancamento durante 

desalojamento forçado nos bairros Iraque-Bagdad". 

"Nós, em nome do povo do Iraque-Bagdad, vamos apresentar um depoimento. Esse depoimento é 

que vai esclarecer a situação da forma que ocorreu, o que é que está ocorrendo agora, e o que é 

que vai acontecer amanhã se continuar assim. Em Julho de 2009, o Governo provincial de Luanda, 

GPL, por ordem de S. Exª ex-Governadora de Luanda, Francisca Espirito Santo, demoliu o bairro 

                                                             
13 Extracto de carta resposta da comunidade Iraque-Bagdad relativa ao encontro entre a sua comissão de 
moradores e o Director do gabinete do Governo da Província de Luanda (Comunidade Iraque-Bagdad, 2011, 
p.1). 
14 Relembramos que, em 2012, o conjunto habitacional do Panguila tinha cerca de 6.200 habitações. 
Segundo Croese (2013), no Zango existiam aproximadamente 30.000 habitações que alojavam entre 
120.000 a 200.000 pessoas. No que se refere a Sapú não foi possível identificar o número de casas 
construídas. No entanto, após observação de ortofotomapa Google Earth (3 Mai. 2013) verificámos que a 
sua área de implantação se aproximava da área de implantação do Panguila, na mesma data. 
15 Mais informação disponível em http://www.youtube.com/watch?v=ndTIIPgEu0w [Consult. 24 Fev. 2014]. 
16 Mais informação disponível em http://www.angolaresistente.com/ [Consult. 17 Fev. 2014]. 

http://www.youtube.com/watch?v=ndTIIPgEu0w
http://www.angolaresistente.com/
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Iraque-Bagdad deixando 30.000 seres humanos ao relento17 – assim, despejou mesmo, deixar 

assim na rua, nem indicar um lugar provisório como paradeiro […] – e não só, em tempo da famosa 

paz e democracia em Angola, o Governo utilizou as forças armadas e a polícia armada até aos 

dentes com espingardas da guerra, os carros da polícia militar, cavalos, motorizadas, cães 

(caninas), com três helicópteros que sobrevoavam sempre a área do Iraque-Bagdad, com objectivo 

de destruir, demolir o bairro Iraque-Bagdad onde ficámos, até hoje, sem solução. […] Porque nunca 

nos mostraram uma área a dizer que esta área está em obra e é onde vão ser postos os desalojados 

na área do Iraque-Bagdad." (Michel, 2012, minutos 3.10 - 5.59)18. 

O representante comunitário do bairro Iraque-Bagdad endereçou uma carta de protesto ao 

Governo da Província de Luanda onde solicitou a resolução do problema habitacional gerado 

pela sua intervenção. Apesar da sua resposta favorável (ofício No.176/GACAMC/09), o 

reassentamento da população não foi realizado, com o argumento de que não existia um 

levantamento dos moradores afectados: "transferindo o caso à Administração municipal do 

Kilamba Kiaxi para ser incluso no Programa Habitacional do GPL" (Governo da Província de 

Luanda apud Michel, 2012, minutos 5.29 - 5.38). 

Consequentemente, a população tentou forçar o Governo a agir, organizando manifestações 

públicas de descontentamento19. Nestas situações, o Governo provincial de Luanda demonstrou 

novas intensões de diálogo, efectuou promessas orais e/ou escritas, porém sem consequência 

efectiva.  

"Aconteceu, por exemplo, no dia 11 de Maio de 2011 quando o povo do Iraque-Bagdad organizou 

uma manifestação que deveria ser avisada no campo da Administração municipal do Kilamba Kiaxi. 

Então, quando fomos lá nos deram isto aqui, a dizer: "para vocês terem a certeza que o Governo 

vai resolver. Então, em vez de serem só palavras, nós vamos vos dar um documento. Mas se o 

Governo não cumprir com as suas palavras, vocês podem agora fazer o que vocês querem". Por 

um momento não estamos em condições para nos manifestar porque existe já uma solução. E a 

solução é essa, ficou aqui no papel. Não é no concreto. Mas é ficar lá, as pessoas a falecer, e 

continua a dizer que existe uma promessa." (Michel, 2012, minutos 7.01 – 7.54) 

                                                             
17 Os dados referem-se ao bairro Iraque-Bagdad e áreas circundantes, igualmente alvos de despejos forçados 
promovidos pelo Governo.  
18 Dialundama Michel era o Presidente da comunidade do bairro Iraque-Bagdad, em 2009. 
19 A primeira manifestação foi organizada pelas associações Mãos Livres e Amplo Movimento de Cidadãos 
e estava prevista para 30 de Julho de 2009. Neste caso, a manifestação tinha como grande objectivo 
pressionar o Governo para parar com as demolições. A manifestação não foi efectuada porque o Governo 
provincial de Luanda não a autorizou (Expresso, 30 Jul. 2009).  
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Verificando a perseverança desta comunidade, o Governo angolano convidou a população a 

colaborar na resolução dos seus problemas habitacionais, muitos deles gerados pelo próprio 

sistema de governação. Porém, ao elaborar as actas das reuniões efectuadas, os representantes 

do Estado censuraram parte da informação discutida, maioritariamente relacionada com os 

compromissos verbalmente assumidos relativamente ao reassentamento das referidas vítimas de 

despejos forçados20.  

"Várias vezes o Governo convida, ou convoca, as comunidades – aconteceu a nós sendo 

[comunidade] Iraque-Bagdad – conversámos em termos de bons ofícios, negociações, para 

podermos encontrar uma solução. E nos aconselharam: "e vocês, comunidades ou comissões de 

moradores, não nos trazem problemas, mas colaborem com o Governo para facilitar a solução". 

Mas o que é que acontece é que há muita censura na acta que sai daqueles encontros. O que foi 

dito verbalmente, quando vai ver no documento, muitos pontos muito importantes [para a população] 

não existem. Aconteceu também no dia 27 de Outubro de 2011 quando conversámos. Fomos 

convocados pelo Director do Gabinete do GPL […] quando queríamos lançar a primeira 

manifestação para meter a população no campo universitário, porque não tem mais solução, então 

nos chamou já. Quando chegámos lá conversámos em termos de bons ofícios, negociações, mas o 

ponto mais importante que diz que "vocês vão lá no campo encontrar camponeses. Conversa com 

eles, localiza as áreas onde podemos meter a população e depois trás o relatório aqui!21. A área 

social junto do GPL vai assumir o custo e urbanizar urgentemente, tratar dos transportes públicos, 

etc… para que a solução seja breve". Infelizmente, quando fomos lá para retirar a acta, [que] foi 

um memorando, esse ponto não faz parte. Quer dizer, foi verbalmente mas não escreveram isso." 

(Michel, 2012, minutos 8.02 – 10.00) 

As recentes transformações político-administrativas de Luanda de 2011 também têm interferido 

com a resolução dos problemas habitacionais gerados pelos despejos forçados no bairro Iraque-

Bagdad. A partir da referida data, com a alteração dos limites de intervenção por Município, o 

Governo angolano tem-se contido em dar cumprimento às promessas de apoio às comunidades 

desalojadas.  

                                                             
20 A situação encontra-se referenciada na carta endereçada pela Comunidade Iraque-Bagdad (2011) ao 
Director do gabinete da Província de Luanda.  
21 Como referido (ver subcapítulo 3.3 sobre legislação), o Governo visava transferir as populações 
periurbanas de baixos recursos para áreas rurais: as políticas de ordenamento do território são da 
competência do Estado, mas a Lei do Ordenamento Território e Urbanismo de 2004 (artigo 5º, nº 3) considera 
a participação articulada das comunidades rurais neste processo. 
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Neste contexto, a margem de manobra da população despejada do bairro Iraque-Bagdad é muito 

reduzida e só consegue conquistar alguma expressão à margem do actual sistema de governação. 

Esta situação é promovida pelo Estado, primeiro ao despejar as populações residentes em áreas 

urbanas por as considerar transgressoras e ilegais, depois por não criar condições para o 

reassentamento ou realojamento destas comunidades, obrigando-as a procurar formas alternativas 

de sobrevivência fora do sistema oficial e, por último, porque não cria condições para a sua 

eventual integração no actual regime urbano e habitacional em construção. 

" O [modelo de] desenvolvimento urbano [adoptado pelo Governo angolano] também teve […] 

essa lógica de uma coisinha pequenina, inibida, que depois se foi tornando maior"22 

O bairro Iraque-Bagdad localiza-se a 19 km do centro urbano de Luanda23 e integra as franjas 

periurbanas, localizadas a sul da capital angolana, dentro do perímetro circunscrito pela grande 

circular Via Expresso (figura 128). O musseque insere-se parcialmente na reserva fundiária do 

Estado designada de Kikuxi - Sapú – Benfica24. Como identificado (ver subcapítulo 4.4 sobre a 

expansão urbana mercantilizável da capital angolana) a reserva apresenta uma grande e 

heterogénea área de 10.798,48 hectares encontrando-se densamente povoada. 

Figura 128 – Ortofotomapa de Luanda (S/ 
escala). 

LEGENDA: Iraque-Bagdad (1); Nova Vida (2); 
Jardim do Éden (3). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Actualmente, o bairro é limitado pelo eixo viário Talatona-Camama e pelo projecto habitacional 

Nova Vida, ambos localizados a norte, e pelo condomínio Jardim do Éden, implantado a sul 

(figuras 128/129). O bairro funde-se com a área envolvente formada por tecido de musseque, e 

                                                             
22  Extracto de entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Valongo, Portugal,10/12/2012). 
23 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curto, a efectuar por estrada pela Nova Marginal até ao centro da cidade (baía de Luanda).  
24 Como referido (ver subcapítulo 4.4 sobre expansão urbana), as reservas fundiárias do Governo da 
Província de Luanda que integram o Decreto-Lei n.º 87/08 encontram-se identificadas no relatório de 
avaliação ambiental estratégica desenvolvido pela Green and Co. Consultoria Ambiental (s/d) para o 
Ministério do Ambiente. 
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que apenas se encontra interrompido por elementos pontuais, como o Heliporto e o Cemitério da 

Camama, a nascente. 

 

 
 

Figura 129 – Edifícios em altura (1) e moradias de dois pisos (2) no empreendimento residencial Nova Vida; 
bairro Iraque-Bagdad (3); e empreendimento Jardim do Éden (4). 

Fonte: (1-2) Fotografias da Autora (2012); (3) Registo vídeo Omunga (2010); e (4) Fotografia de Anónimo 
(s/d)25. 

A análise de um ortofotomapa datado de 200226 permitiu identificar que, no início do novo 

milénio, a área envolvente ao projecto Nova Vida era essencialmente agrícola e se encontrava 

pouco povoada. O condomínio habitacional estava no início de construção e as vias principais, 

mais largas como a estrada Talatona-Camama, ou as secundárias, mais estreitas, e que viriam a 

definir os contornos da futura malha periurbana, eram em terra-batida. Os espaços habitacionais 

precários, recentemente autoproduzidos27, agrupavam-se em torno do principal eixo viário, 

localizado perto do empreendimento e libertavam o espaço a nascente e a sul. A vegetação era 

escassa e pontual. 

                                                             
25 Disponível em http://www.panoramio.com/photo/31475255 [Consult. 24 Fev. 2014].    
26 A imagem aérea consultada foi obtida através de ferramenta Google Earth (25 Jun. 2012). 
27 A região, inicialmente agrícola, foi sendo progressivamente ocupada, a partir da década de 1990, por 
migrantes em busca de melhores oportunidades e por refugiados de guerra. 

1 2 

3 4 

http://www.panoramio.com/photo/31475255
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Em 2009, o projecto Nova Vida já se encontrava habitado, quer os edifícios multifamiliares em 

altura, quer as moradias unifamiliares adjacentes de um ou dois pisos (ver figura 129/ 1-2). O 

condomínio incluía uma subestação eléctrica e a estrada Talatona-Camama, assim como alguns 

dos troços parciais do empreendimento Nova Vida, já se encontrava asfaltada. Após a análise de 

um novo ortofotomapa, datado de 200928 identificámos que a envolvente autoproduzida 

apresentava inúmeras construções ditas irregulares, o actual bairro Iraque-Bagdad, organizadas 

em duas malhas distintas. A primeira, mais ortogonal, implantada no quadrante nascente-sul, 

seguia a lógica da urbanização formal com quarteirões claramente definidos. A segunda, no 

quadrante norte-nascente, polvilhava o território por entre uma malha orgânica sem exibir uma 

estrutura clara. Esta tornava-se mais rarefeita à medida que, por entre a escassa vegetação, se 

aproximava do empreendimento em construção, Jardim do Éden (mapa 14). Não foi possível 

identificar a origem da diferença entre ambas as malhas periurbanas.  

Ainda em 2009, o contraste entre as malhas autoproduzidas e as promovidas pelo Estado, e/ou 

sector privado, tornou-se visível e a ampliação do condomínio Jardim do Éden, com suas vias 

devidamente asfaltadas, gerou novas demolições e despejos forçados. A adopção da tábula rasa 

era visível em todo o território a sul e estendia-se desde o Lar do Patriota à Via Expresso. Todavia, 

apesar das demolições das habitações ocorridas em 2009, e que afectaram cerca de 30.000 

indivíduos segundo o representante da comunidade Iraque-Bagdad, em 2012 a densificação do 

bairro era clara em toda a sua extensão para norte29. A área ocupada pela habitação 

autoproduzida representava assim uma resposta expressiva, e alternativa, à construção 

recentemente erradicada, por indicação do Governo provincial. Neste âmbito, o processo de 

expansão, demolição e reconstrução do bairro Iraque-Bagdad ilumina o tema da proliferação das 

áreas periurbanas como forma de contra-acção às políticas e práticas governamentais de combate 

aos musseques. Esta contra-acção silenciosa continua em curso e configura uma contínua conquista 

do território, principalmente dos grupos sociais de menores recursos, em prejuízo das intenções 

do Estado.  

No que se refere à confrontação entre a produção do espaço habitacional por imposição do 

Estado e a produção do espaço habitacional por reacção à actual governação, a área de 

demolições no bairro Iraque-Bagdad e de ampliação do Jardim do Éden é comparável, por um 

                                                             
28 Pela Autora através de ortofotomapa Google Earth datado de 22 de Março de 2009. 
29 O fenómeno foi identificado pela Autora através de ortofotomapa Google Earth datado de 23 de Junho 
de 2012. 
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lado, com a escala do centro de Luanda e, por outro, com a nova cidade do Kilamba ou com o 

conjunto habitacional do Panguila (esquema gráfico 7). Ao mesmo tempo, todavia muito mais 

difícil de contabilizar, a densificação da envolvente assume contornos expressivos.  

 

Esquema gráfico 7 – Comparação de áreas de ocupação entre o bairro Iraque-Bagdad e outros (S/ escala).  

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (19/12/2013). 
  

N Antigos limites administrativos de Cacuaco 

PANGUILA (680 hectares) 

KILAMBA 
(900 hectares) 

Novo Município de Luanda 
(11.300 hectares) 

IRAQUE-BAGDAD 
(área indeterminada) 

Linha de tábula rasa no âmbito da expansão 
urbana para sul 
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Mapa 14 – Bairro Iraque-Bagdad, projecto Nova Vida e empreendimento Jardins do Éden (2009) 

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (14/01/2009).  

 
 

 

Mapa 15 – Bairro Iraque-Bagdad, projecto Nova Vida e empreendimento Jardins do Éden (2012) 

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (23/06/2012). 
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7.3 SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: ASSISTENCIALISMO OU EMANCIPAÇÃO? 

A RESISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO SOS HABITAT - ACÇÃO SOLIDÁRIA1 

 

 

 

Figura 130 – Logótipo da SOS Habitat. 

Fonte: Desenho de Luiz Araújo (2003)2. 
 

 

 

"O modelo de desenvolvimento urbano é das coisas que melhor reflecte o poder político […] exercido. O 
urbanismo é político, sempre foi. E aquele modelo em Angola […] é um modelo de um projecto de sociedade 
que é predador. E como é predador – […] exclui outros – exprime-se fisicamente no espaço urbano que 
constrói de uma maneira que se protege3… Porque sabe que é injusto e que vai ter respostas!" (entrevista a 
Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

                                                             
1 Diversas entrevistas contribuíram para o desenvolvimento deste subcapítulo. Destacamos as realizadas a 
Luiz Araújo, activista e fundador da associação angolana SOS Habitat – Acção Solidária: (1) pela Autora, 
Rafael Pereira, Isabel Raposo e Michel Cahen (Lisboa, Portugal, 20/05/2012); (2) pela Autora e Rafael 
Pereira (Valongo e Porto, Portugal, 10/12/2012; 3/04/2013; 6/04/2014), e (3) pela Autora (chat de voz, 
10/04/2014; Porto, Portugal, 24/04/2014). Como mencionado nos subcapítulos 1.2 sobre a metodologia 
e 7.2 sobre o bairro Iraque-Bagdad, o informante autorizou o registo sonoro. Araújo também autorizou a 
publicação de extractos das entrevistas, nesta tese.  
A Autora estabeleceu outros contactos com o informante, através de ferramenta informática Skype e da rede 
social Facebook, para consolidar a recolha de informação. Esta foi complementada através da observação 
de registos vídeo e sonoros, e de notícias da comunicação social disponíveis na internet, como Angola 24 
horas (13 Ago. 2009), SOS Habitat (2013b), Morais (2012c), entre outras fontes referenciadas ao longo da 
narrativa. 
Os dados apresentados sobre a SOS Habitat referem-se maioritariamente ao período temporal 2002- 
Dez/2012, momento em que Luiz Araújo deixou de integrar os quadros directivos da associação, segundo 
deliberação em Assembleia Geral. Tal ocorreu por vontade própria, reforçada pelo exílio forçado em 
Portugal, motivado por ameaças de morte, segundo entrevista a Luiz Araújo (pela Autora, Rafael Pereira, 
Isabel Raposo e Michel Cahen, Lisboa, Portugal, 20/05/2012) e Gonçalves (19 Out. 2009). A partir do 
início de 2013, o activista Rafael Morais assumiu a coordenação do Conselho da Direcção da associação 
SOS Habitat. Para a reflexão foram considerados alguns acontecimentos pontuais ocorridos em 2013, uma 
vez que essas referências contribuíram para a demonstração da hipótese de pesquisa. 
2 Imagem disponível em http://www.angolaresistente.com [Consult. 17 Fev. 2014]. 
3 O autor refere-se à construção de empreendimentos residenciais para alta renda, tendencialmente murados 
e/ou fechados como, por exemplo, em Talatona. 

http://www.angolaresistente.com
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Militância por direitos urbanos, habitacionais e de cidadania 

Como exposto no subcapítulo sobre a cidade neoliberal (2.3), a sociedade civil organizada 

emergiu em Angola no final da década de 1990, na sequência da aprovação da Lei da Liberdade 

de Associação (Lei n.º 14/91, de 11 de Maio). Todavia, como referem Raposo e Ribeiro (2007), 

o conceito de organização não-governamental, enquanto parte integrante dessa sociedade civil, 

é amplo e abrange as organizações exteriores ao Estado, quer as pequenas associações informais 

de actuação local, quer outras estruturas de maior dimensão, eventualmente formais e mais 

burocráticas, nacionais e internacionais. Por outro lado, como referem os mesmos autores, as 

organizações não-governamentais podem funcionar como parceiros do Governo ou como grupos 

de pressão. 

Conjuntamente como mencionado, a partir do novo milénio, com o Acordo de Paz (2002), o 

Governo tem assumido uma postura autoritária, procurando impor a normalização do território 

por duas vias complementares: através da erradicação dos assentamentos ditos irregulares, não 

enquadrados legalmente e sem valor de propriedade, dos grupos sociais de menores recursos; e 

através da edificação de habitação regular infra-estruturada para as classes de média e de alta 

renda. Desta forma, como também referido, o Governo afirma querer transformar ocupantes 

transgressores, sem direitos, em cidadãos renovados e integrados na sociedade urbana.   

A partir do novo milénio, com a consolidação dos paradigmas de intervenção urbanos e 

habitacionais do Governo – a renovação urbana, a expansão urbana mercantilizável, o 

reassentamento e realojamento – começou também a ganhar expressão e a consolidar-se uma 

visão alternativa para a produção e/ou transformação do espaço urbano e habitacional, em 

Angola. Das múltiplas organizações não-governamentais que actualmente contestam as 

intervenções autoritárias do Governo4 em Luanda, a associação SOS Habitat – Acção Solidária 

configura o exemplo mais visível de resistência às estratégias, políticas e práticas públicas. 

Permanece, não obstante, por identificar se a SOS Habitat também configura o caso mais 

operativo. 

                                                             
4 Em Angola existem organizações não-governamentais, nacionais e estrangeiras, que desenvolvem 
actividades em trono da problemática periurbana e que, tal como a SOS Habitat – Acção Solidária, criticam 
as actuais práticas urbanas e habitacionais do Governo. Referimo-nos, por exemplo, à Associação 
Construindo Comunidades (ACC) no Lubango, à Omunga no Lobito, à Habitafrica em Benguela, ou à 
Associação Justiça Paz e Democracia (AJPD) em Luanda.  
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No subcapítulo introdutório (7.1) mencionámos que a SOS Habitat – Acção Solidária visa 

combater a pobreza urbana, a par da exclusão política, económica e social, principalmente na 

capital angolana. Também identificámos que esta associação procura observar, documentar e 

denunciar as diversas acções de despejo forçado promovidas pela administração pública sob a 

hegemonia do Estado, principalmente as que ocorrem sem que o Governo angolano promova 

quaisquer operações de reassentamento ou realojamento, tal como aconteceu no bairro Iraque 

Bagdad, versado no subcapítulo 7.2. onde, a partir de 2009, as comunidades desalojadas 

permaneceram excluídas, na generalidade remetidas para a margem do actual sistema de 

governação urbano e habitacional.   

Apesar de defender os atributos particulares da produção quotidiana do espaço habitacional, 

para confrontar as actuais páticas do Governo, em contexto neoliberal – "com o dinheiro que 

[obtemos da venda] dos nossos rebuçados, nós também podemos construir as nossas casas de 

bloco, não podemos? Então que nos dêem essa possibilidade" (Morais, 2011a, minutos 1.16 - 

1.24) –, a resistência militante da associação SOS Habitat opera essencialmente ao nível do 

despertar das consciências, porque defende uma visão alternativa à adoptada pelo Estado5, mais 

do que ao nível da transformação do território, onde a instituição não tem assumido uma 

intervenção directa. Seguindo a mesma lógica, a SOS Habitat aponta para a promoção de 

condutas emancipatórias, em vez da promoção de acções assistencialistas, na expectativa de 

contribuir para o desenvolvimento urbano em Angola. Para o efeito, a SOS Habitat defende a 

organização e a participação da população na concepção e implementação de políticas urbanas 

e habitacionais públicas bottom-up, como o único caminho viável para a construção, 

desenvolvimento e consolidação da plena cidadania em Angola, consequentemente o único 

caminho possível para a concretização do Estado de direito e da democracia.  

"[Em Angola] as ONG têm oscilado entre acções paliativas, assistenciais, reprodutoras da estrutura 

social, local e internacional […] e intervenções mais sustentáveis, de carácter emancipatório, 

verdadeiras alternativas visando o desenvolvimento integrado das comunidades locais, a sua 

consciencialização, o reforço da sua capacidade de negociação e de reivindicação." (Raposo e 

Ribeiro, 2007, p. 213) 

                                                             
5 O fundador da associação SOS Habitat refere-se recorrentemente ao partido-Estado MPLA na actualidade, 
por alusão ao regime constitucional do período socialista, uma ironia à hegemonia do partido MPLA sobre 
o sistema de governação. 
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"Eu não fiz a SOS [Habitat] sem interesse. Eu queria fazer política de contra ditadura"6 

A SOS Habitat é uma associação de origem e de âmbito de actuação nacional. A organização 

foi informalmente estabelecida em 2002. A maioria dos indivíduos que constitui o núcleo principal 

da SOS Habitat tornou-se activista porque foi alvo de despejos forçados pelo Governo angolano 

ou porque esteve em risco de o ser. A organização foi legalmente constituída7 pelo seu fundador, 

Luiz Araújo8, em 2003. Os estatutos da SOS Habitat estão disponíveis na sua página da internet9.  

"Todos [os membros da SOS Habitat foram desalojados] menos eu. [A SOS Habitat] surgiu porque 

eu estava lá em casa a trabalhar e ouvi gritos na rua. A polícia era perto da minha casa [em Benfica] 

e estavam a levar presos. Então, fui saber o que era. [Eu] já escrevia para jornais, trabalhava um 

bocadinho com [a questão dos] direitos humanos. Então mexi-me! Arranjei um advogado para os 

tirar da cadeia, […] e conseguimos tirar! Mas depois custou-me um bocado larga-los, assim, de 

repente. [Pensei] eles vão voltar aqui, e disse: epá, vocês têm de se organizar para se defender! E, 

nessa [ideia] de lhes dar algumas dicas sobre como se organizar, percebi incapacidades para fazer 

isso e comecei a juntar-me cada vez mais até que, para ter um instrumento legal de acção e uma 

estrutura, dei comigo a escrever estatutos. E foi assim que nasceu [a SOS Habitat]." (entrevista a 

Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

O facto da maioria dos activistas da SOS Habitat ter sido alvo das actuais práticas urbanas e 

habitacionais do Governo, por um lado favorece o diálogo com a restante população visada e 

                                                             
6  Extracto de entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Porto, Portugal, 3/04/2013). 
7 A formalização da SOS Habitat contou com o apoio logístico e financeiro da mulher de Luiz Araújo, Susan 
K. Dow, de nacionalidade australiana. 
8 No que se refere ao seu percurso profissional, Luís Araújo foi desenhador projectista de arquitectura 
autodidacta. Das múltiplas actividades desenvolvidas no campo do urbanismo e habitação em Angola o 
activista destaca a coordenação do Gabinete Regional de Luanda (1979/1980), efectuada no âmbito da 
Direcção Nacional de Edificações (DNUE). Neste âmbito, Luiz Araújo cruzou-se com o já mencionado 
arquitecto português Francisco Castro Rodrigues, com o alemão Otto Grger e os angolanos Tavares Alves e 
Carlos Ferrão. O fundador da associação SOS Habitat integrou a equipa de projecto de uma urbanização 
para autoconstrução dirigida, assistida ou com aconselhamento, na Petrangol, na periferia norte de Luanda. 
O projecto nunca foi implementado por falta de vontade política. Todavia, a experiência influenciou o seu 
percurso, técnico e político, na área do urbanismo. 
Durante a década 1980, encontrando-se exilado, a residir em Cabo Verde, o activista voltou a participar 
num projecto de autoconstrução assistida junto de cooperativas rurais nas ilhas de Santiago e do Maio. 
Paralelamente promoveu um programa de pesquisa para a utilização de materiais locais, combinada com 
acções de desenvolvimento comunitário participativo. Mais tarde, em 1988, Araújo fundou e presidiu o 
conselho de administração da organização não-governamental Centro de Investigação e Tecnologia 
Intermediária para a Habitação (Citi-Habitat). Actualmente esta organização ainda aponta para "o 
desenvolvimento comunitário integrado e participativo […] como ponto de partida para a […] luta contra a 
pobreza e a exclusão social (Sogge, 2007, p.15). 
9 Mais informação em http://www.angolaresistente.com/2012/05/03/sos-habitat-quem-somos-e-os-nossos-
estatutos-e-o-pensamento-que-orienta-a-sos-habitat-accao-solidaria/ [Consult. 14 Set. 2012]. 

http://www.angolaresistente.com/2012/05/03/sos-habitat-quem-somos-e-os-nossos-
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garante uma maior legitimação da defesa dos moradores periurbanos, principalmente junto do 

Estado: "[n]o pacto que estabeleci com eles […] ficou acordado que [eu] só os ajudaria se eles se 

comprometessem a retribuir […] ajudando no futuro novas vítimas de abusos semelhantes aos que 

sofreram. Eles respeitaram e continuam respeitando esse pacto" (entrevista a Luiz Araújo, pela 

Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012). Por outro lado, a referida condição 

também contribuiu para extremar o posicionamento dos membros da organização que, por terem 

sido penalizados pelas intervenções do Governo, assumem a resistência à sua governação, 

políticas e práticas, como um percurso natural, uma inevitabilidade. Neste contexto, o antagonismo 

entre as intenções do Estado e as convicções da SOS Habitat tem complexificado e conflitualizado 

o diálogo entre as partes. 

Os referidos estatutos identificam a SOS Habitat (2002, artigo 2º, nº 1 e 2) como uma associação 

"pacifista, apartidária, independente e […] sem fins lucrativos". Como refere Morais (2011a, 

minutos 0.29 - 0.42): "os nossos gritos são pacíficos […] nós nunca vamos pegar em catanas e 

nunca vamos pegar em paus, para poder fazer mal a alguém. Mas vamos continuar a exigir aquilo 

que são os nossos direitos". No entanto, o fundador da associação SOS Habitat considera 

necessária uma mudança política em Angola, razão pela qual tem apelado fortemente à 

alternância da posse do poder no país: "eu espero que os eleitores […] quebrem de facto [essa 

hegemonia] votando massivamente na oposição! Porque […] todos ganharemos se houver 

finalmente a ruptura entre partido [MPLA] e Estado" (Araújo, 2008, minutos 1.24 - 1.41).  

No que se refere às questões da urbanização, a SOS Habitat visa divulgar os constrangimentos 

gerados pela insegurança na posse de terra em Angola e alertar a comunidade nacional e 

internacional para os inúmeros despejos forçados efectuados pelo Governo, maioritariamente em 

Luanda, principalmente desde o final da guerra civil, em 200210. Segundo a associação, a 

expulsão das populações tem sido efectuada com recurso à intimidação e violência – com 

                                                             
10 Segundo Araújo (entrevista da Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012), já tinham 
ocorrido práticas de despejo forçado pelo Governo na área pericentral da Boavista, próxima ao Porto de 
Luanda, durante a década de 1980: "[os habitantes] foram colocados em Viana II com quatro barrotes e 
meia dúzia de chapas". No início dos anos 1990, ao assumir a coordenação de um Programa Comunitário 
da Agência de Cooperação e Pesquisa para o Desenvolvimento (ACORD, 1992/1995, http://acord-
angola.org/home.htm [Consult. 4 Mar. 2014]), Araújo participou numa intervenção integrada de urgência 
em Viana II. A iniciativa, designada de Projecto de Desenvolvimento Comunitário Participativo de Viana II, 
gerou uma dinâmica participativa relativamente bem-sucedida, chegando mesmo a ter um orçamento de um 
milhão de euros financiados pela Delegação da Comissão Europeia, entre 1994 e 1995. Este projecto 
comunitário consistiu na instalação de fontanários, tubos de água, energia eléctrica, centro de formação 
profissional, centro médico, etc… No entanto, de acordo com o fundador da associação SOS Habitat, a 
intervenção não correu bem pois não contou com a plena adesão, quer do Governo, quer da população.  

http://acord-


PARTE 2 - CAPÍTULO 7 
REACÇÕES LOCAIS EM LUANDA 

 
 

 

394 

utilização excessiva da força e destruição da propriedade privada (figura 131) –, e sem 

cumprimento da salvaguarda de certas questões processuais, como: (1) o levantamento das 

moradias a demolir e das famílias afectadas; (2) a consulta, disponibilização de informação e o 

aviso prévio das comunidades, vítimas dos despejos forçados; e (3) a atribuição de indemnização 

adequada.11  

 

 

Figura 131 – Mulher entre os escombros da sua 
antiga habitação no musseque da Cambamba, 
Luanda. 

Fonte: Fotografia de Luiz Araújo (2005)12.  
 

Este enquadramento já tinha sido escrutinado no capítulo sobre o conjunto habitacional do 

Panguila (6.2), no subponto sobre a abordagem top-down da Governação. Como mencionado, 

muitas destas situações foram denunciadas pela Human Rights Watch e SOS Habitat (2007) no 

relatório ""Eles partiram as casas": desocupações forçadas e insegurança da posse da terra para 

os pobres da cidade de Luanda". O documento recorre a alguns pactos internacionais subscritos 

por Angola ao longo das últimas décadas, assim como a determinados comités que o país 

integra13, a par de outros com expressão à escala internacional14, alegando que a desocupação 

forçada configura uma violação dos direitos humanos, incluindo o direito a uma habitação 

condigna, protegidos por muitos dos referidos acordos. O documento também assegura que, à 

data da sua publicação, a legislação em vigor continha disposições que visavam alguma 

protecção às famílias alvo de despejos forçados.  

Todavia, tal como mencionado no subcapítulo 3.3 sobre legislação e posteriormente no 

subcapítulo 7.2 sobre o musseque Iraque-Bagdad, os documentos jurídicos recentemente 

produzidos em Angola, com impacte directo no território – principalmente a Lei de Bases do 

                                                             
11 A questão da reincidência será aprofundada através da análise de um dos casos de controlo identificados 
na cidade do Lobito (bairro 27 de Março, subcapítulo 8.3). 
12 Disponível em http://laranjeira.com/artigos/070721-angola.html#.UwITIfl_ssA [Consult. 21 Set. 2012]. 
13 O documento refere a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos (Carta de Banjul), ratificada por 
Angola em 1990, e os Pactos Internacionais sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) ou 
sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) que Angola integrou a partir de 1992. 
14 Tal como o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) ou o Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos, ambos das Nações Unidas. 

http://laranjeira.com/artigos/070721-angola.html#.UwITIfl_ssA
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Fomento Habitacional (2007) – tornaram legais a demolição de edificações consideradas pelo 

Governo como transgressoras, sem direito a indemnização. De realçar que o documento da 

Human Rights Watch e SOS Habitat (2007) foi tornado público no mesmo ano da mencionada 

Lei nº 03/2007, de 3 de Setembro, poucos meses antes da sua publicação. O facto revela que 

até as organizações não-governamentais que têm promovido uma forte resistência às estratégias, 

políticas e práticas do Governo, não anteviam a promulgação legal das intenções proclamadas 

pelo Estado. Estas encontram-se em consonância com as práticas urbanas e habitacionais em 

curso.  

Após 2007, pouca foi a legislação subscrita pelo Governo angolano com impacte directo nas 

questões habitacionais. Para além do indicado Regulamento do Fundo de Fomento Habitacional 

(2009), completamente alinhado com a anteriormente mencionada Lei de Bases (2007), a 

Resolução n.º 37/09, de 3 de Setembro, e a mais actual Constituição da República de Angola 

(2010) também apontam para as questões urbanas e habitacionais. Esta resolução legal 

reconhece que, na sequência das intempéries ocorridas na ilha de Luanda em 2009, ocorreram 

"percalços e falhas que as autoridades provinciais reconheceram publicamente e que afectaram a 

dignidade e a integridade moral, bem como as condições de habitabilidade dos cidadãos 

desalojados" (introdução, alínea c)). Por este motivo, o mesmo documento refere que, em Angola 

"as demolições […] devem ser conjugadas com a criação de condições mínimas e aceitáveis para 

o realojamento dos cidadãos afectados e com o diálogo e envolvimento dos mesmos nas soluções 

de alojamento" (artigo 2º). Por sua vez, o artigo 85º da Constituição de Angola (2010) também 

menciona que "todo o cidadão tem direito à habitação e à qualidade de vida". Contudo, estas 

generalizações não têm surtido efeito no que se refere à protecção das populações residentes em 

áreas periurbanas. A própria Resolução n.º 37/09 defende a prevenção e o sancionamento (1) 

da ocupação anárquica de reservas fundiárias do Estado, (2) da ocupação ilegal de terrenos, (3) 

das construções irregulares e (4) da desobediência aos órgãos do Estado, nos termos da demais 

legislação em vigor (artigos 5º e 9º). Os regulamentos jurídicos são claros e antecipam os despejos 

forçados dos ocupantes ilegais sem direito a indemnização.  

A intensificação do fenómeno dos despejos forçados em Angola não configura um cenário pontual 

ou particular à escala mundial. Num contexto internacional tendencialmente motivado pelos 

desígnios da globalização neoliberal – muitas vezes também pela agenda política de certos 

agentes financeiros, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional –, as práticas 

assinaladas têm-se tornado exercícios correntes sempre que, independentemente do contexto 
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geográfico, os interesses económicos se sobreponham às necessidades sócio-espaciais locais. É 

por este motivo que têm surgido organizações como o Advisory Group on Forced Evictions 

(AGFE)15 da UN-habitat16, criado em 2004, para monitorizar os despejos forçados à escala 

global e para procurar promover soluções alternativas, como a qualificação urbana – 

tendencialmente preterida em Angola – ou a atribuição de reassentamento – nem sempre 

assegurado ou sinónimo de periferização e precariedade, em Luanda. Como mencionado por 

Cabannes (Loures, Portugal, 03/05/2009)17 o Grupo de Aconselhamento de Desejos Forçados 

das Nações Unidas enfatiza o lema: "protesta com [uma] proposta". Considerando a legislação 

recentemente aprovada pelo Governo angolano, constatamos que este não tem intenção de 

adoptar as recomendações desta instituição ou de qualquer outra organização, nacional ou 

internacional, que advogue na mesma linha.  

" Somos tolerados porque somos teimosos e porque também já desenvolvemos uma rede de 

relações de solidariedade internacional que dão eco, fazem força, ajudam-nos!"18 

Ao longo da sua primeira década de existência, a SOS habitat beneficiou de apoios e de 

parcerias, quer efectivados por Agências Multilaterais Internacionais, quer por outras 

organizações não-governamentais. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, através do 

Departamento dos Direitos Humanos, informalmente sediado em Angola após a extinção da 

Missão de Observação das Nações Unidas em Angola (MONUA, 1997-1999)19, financiou a 

organização por duas vezes, ajudando-a no crescimento da sua estrutura e na participação dos 

colaboradores em diversas acções de formação. Em entrevista, Araújo (entrevistado pela Autora 

e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) destacou ainda outros apoios e parcerias 

concretizados por, ou com, diversas instituições internacionais, como: (1) a Cristian Aid, agência 

de cooperação cristã, britânica e irlandesa; (2) a Oxfam Novib, agência afiliada de cooperação 

                                                             
15 Mais informação disponível em http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=674 [Consult. 4 Mar. 
2014]. O primeiro relatório produzido pelo AGFE data de 2005 e encontra-se disponível em 
http://ww2.unhabitat.org/campaigns/tenure/documents/AGFE%20Report.pdf [Consult. 4 Mar. 2014]. 
16 Através do United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) as Nações Unidas têm revelado a 
face urbana da pobreza nos países ditos em desenvolvimento. Mais informação disponível em 
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9 [Consult. 4 Mar. 2014]. 
17 Yves Cabannes era, à data, Coordenador do AGFE. 
18 O extracto integrou o registo sonoro da entrevista a Luiz Araújo realizada e divulgada pelo Bloco de 
Esquerda (2009, minutos 1.46 - 1.56). 
19 O MONUA foi a última missão de paz das Nações Unidas em Angola. Devido ao colapso das negociações 
entre MPLA e UNITA, o MONUA foi oficialmente extinto em 24 de Fevereiro de 1999. Antes desta existiram 
três outras missões de paz, nomeadamente o UNAVEM I (1989/91), o UNAVEM II (1991/1995) e o 
UNAVEM III (1995/1997). 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=674
http://ww2.unhabitat.org/campaigns/tenure/documents/AGFE%20Report.pdf
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=9
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holandesa; (3) a Organização Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvolvimento (ICCO), 

uma ONG holandesa; e (4) a Open Society Foundations, uma operadora internacional de 

doadores.  

Não constituiu intuito desta pesquisa reconhecer o formato das relações estabelecidas entre a SOS 

Habitat e as organizações enunciadas. Por este motivo, também não identificámos os momentos-

chave dos apoios e parcerias, assim como as suas respectivas áreas de actuação. No entanto, 

podemos afirmar que por ter integrado uma rede alargada de ligações de solidariedade, a SOS 

reforçou o seu posicionamento de resistência às intervenções urbanas e habitacionais do Governo 

angolano, à escala nacional e internacional. Por outro lado, também fortaleceu o movimento 

internacional de resistência contra-hegemónica, tendencialmente crescente à escala global. Tal 

como identificado, esta plataforma internacional anti-sistémica também se posiciona contra as 

demolições e os despejos forçados em diversos contextos mundiais. 

O trabalho promovido pela associação SOS Habitat com outras duas organizações não-

governamentais, que efectuam pesquisa e advogam no campo dos direitos humanos, como a 

Amnistia Internacional20 e a Human Rights Watch21 também contribuiu para fortalecer a sua 

imagem, quer junto das comunidades periurbanas em Angola, quer perante a comunidade 

internacional. Em 2007, a primeira organização publicou o relatório "Angola, vidas em ruínas: 

expulsões forçadas continuam"22 enquanto a segunda publicou o documento "Eles partiram as 

casas. Desocupações forçadas e insegurança da posse de terra para os pobres da cidade de 

Luanda"23. Ambos contaram com a colaboração ou a participação da SOS Habitat. 

À escala nacional, as parcerias têm sido desenvolvidas com outras organizações da sociedade 

civil organizada que, unindo-se à SOS Habitat, têm dado voz aos "relatos de violação de direitos 

da habitação e da terra pelos camponeses"24 (Morais, 2012d, minutos 2.21 - 2.25). Para Luiz 

                                                             
20 Mais informações disponíveis em http://www.amnesty.org/ [Consult. 11 Mar. 2014].   
21 Mais informações disponíveis em http://www.hrw.org/ [Consult. 11 Mar. 2014]. 
22 Mais informação em http://www.amnistia-
internacional.pt/dmdocuments/Angola_Vida_ruinas_Janeiro_2007.pdf [Consult. 10 Set. 2012]. 
23 Mais informação em http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/angola0507ptwebwcover_0.pdf 
[Consult. 10 Set. 2012]. 
24 Como identificado (ver subcapítulo 3.3), a legislação angolana é parca em referências às áreas 
periurbanas autoproduzidas, o que corresponde à decisão governamental de transformar as ocupações 
informais em ilegais. Ao utilizar o termo camponês, a SOS Habitat remete para o imaginário da anterior 
Constituição da República de Angola (1992, artigo 12º, nº 4) – em vigor até à aprovação da nova 
Constituição da República de Angola, em 2010 – quando afirma que "o Estado respeita e protege a 
propriedade das pessoas, quer singulares quer colectivas e a propriedade e a posse das terras pelos 
camponeses, sem prejuízo da possibilidade de expropriação por utilidade pública, nos termos da Lei". Por 

http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.amnistia-
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/angola0507ptwebwcover_0.pdf
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Araújo (2009), os agentes nacionais e internacionais que são parceiros do Governo para a 

promoção dos direitos humanos em Angola, através da promoção de workshops ou de outras 

actividades semelhantes, diferem muito dos actores que intervêm no terreno e que, com muita 

dificuldade, promovem acções de resistência às práticas em curso. Araújo (entrevistado pela 

Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) defende que algumas organizações 

não-governamentais criticam a anarquia social e económica associada à violação dos direitos 

humanos, propondo alternativas, todavia ao estabelecer relações colaborativas com as elites 

neoliberais dominantes estas organizações acabam por se desvirtuar enquanto entidade civil. 

Assumindo esta leitura, a SOS Habitat actua exclusivamente com base na solidariedade e 

interajuda dos cidadãos, comunidades e instituições que ambicionem objectivos semelhantes aos 

seus. 

Neste âmbito, a organização SOS destaca a importância da Associação Justiça, Paz e 

Democracia (AJPD) – a principal associação angolana parceira da SOS Habitat, desde a sua 

fundação –, da Associação Mãos Livres, da Associação Construindo Comunidades (ACC), e 

Omunga. A campanha nacional encabeçada por esta última associação, designada de "Não 

partam a minha casa", por exemplo, configurou uma das mais relevantes iniciativas nacionais 

promovidas em Angola, de comunicação pública contra as práticas governamentais de despejos 

forçados. Dentro desta iniciativa, entre outras actividades que incluem marchas pacíficas, a 

Omunga (2010) promoveu um documentário, que contou com a colaboração da ACC e o 

financiamento da organização holandesa Cordaid25.  

Este registo vídeo contribuiu para denunciar as práticas de demolição ditas anárquicas26 

recentemente promovidas em todo o país, principalmente nas Províncias de Benguela, Huíla e 

Luanda. Na capital angolana, os relatos incluíram os testemunhos da SOS Habitat e do 

representante das vítimas dos despejos forçados ocorridos no bairro Iraque-Bagdad em 2009 (ver 

subcapítulo 7.2): "é um choque grande, é difícil de suportar. Mas fomos obrigados a sair porque 

a força que aplicaram no bairro foi muito, muito intensa, não houve outra solução que sair" 

(Michel, 2012, minutos 16.12 - 16.26). 

                                                             
outro lado, invoca o direito ao domínio útil consuetudinário previsto na actual Lei de Terras (2004), gratuito 
e de carácter perpétuo, exclusivamente transmitido a favor de famílias que integram as comunidades rurais.   
25 Mais informação disponível em http://www.cordaid.org/nl/ [Consult. 21 Jul. 2014]. 
26 Assim como o Governo designa as ocupações em áreas periurbanas de anárquicas, alguns activistas 
também se referem à anarquia das práticas do Estado (Omunga, 2010). 

http://www.cordaid.org/nl/
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"A União Europeia é cúmplice, por omissão, com a violação dos direitos humanos em Angola"27 

Por um lado, a SOS Habitat tem beneficiado da exposição internacional da resistência às políticas 

e práticas do Governo angolano, através do apoio e parcerias de diversas organizações 

internacionais28. Por outro lado, a associação não tem contado com a colaboração da 

generalidade dos sistemas de governação dos países ocidentais na defesa das mesmas causas. 

Neste cenário, a SOS Habitat tem criticado duramente o posicionamento principalmente de 

Portugal e da União Europeia perante a actuação do Governo angolano. 

Em 2007, por exemplo, Luiz Araújo agitou os debates da conferência internacional "Europa-

África: Uma estratégia Comum?", que ocorreu no Porto, em Portugal, acusando muitos dos 

presentes de alheamento face aos problemas africanos (Laranjeira, 28/29 Set. 2007a). Em 2008, 

em Bruxelas, no Parlamento Europeu, durante a Assembleia de Comemoração dos 60 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia da Liberdade de Expressão, Luiz Araújo falou 

publicamente sobre a causa da SOS Habitat e exibiu durante toda a sessão, incluindo pausa para 

café, um cartaz ao peito que acusava: "THE EUROPEAN UNION IS AN ACCOMPLICE BY 

OMISSION OF HUMAN RIGHTS VIOLATORS IN ANGOLA29" (figura 132). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 132 – Luiz Araújo no Parlamento Europeu. 

Fonte: Diário de Notícias (2008)30.  
 

                                                             
27 Tradução livre da Autora (2012). A frase integrou o cartaz que Luiz Araújo exibiu no Parlamento Europeu, 
em 2008, no dia dedicado à liberdade de expressão.  
28 De acordo com Araújo (entrevista da Autora, chat de voz, 10/04/2014) a SOS Habitat tem contado, 
especialmente, com o apoio individual de pessoas amigas solidárias que trabalhavam em instituições 
internacionais como a ONU e a Comissão Europeia. 
29 Destaque em maiúsculas conforme original do autor. A informação sobre o acontecimento foi 
disponibilizada durante a entrevista efectuada a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Valongo, Portugal, 
10/12/2012) e em Viegas (19 Out. 2008).  
30 Disponível em https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1993031306434&set=pb.1262948984.-
2207520000.1364929306&type=3&theater [Consult. 21 Jul. 2014]. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1993031306434&set=pb.1262948984.-
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O coordenador da associação teceu fortes críticas à União Europeia e acusou os países do velho 

continente, incluindo Portugal31, de estar mais interessados em proteger os seus vastos interesses 

económicos do que em defender a democracia e os direitos humanos em África, conforme 

estipulado na convenção de Lomé32 (1975-2000) e posteriormente no acordo de Cotonou33 

(2000-2020). Em 2009, em Luanda, por ocasião da primeira Assembleia Paritária entre os países 

de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e a União Europeia (EU) realizada em Angola, o coordenador 

da SOS enviou um Email Aberto aos Eurodeputados intervenientes, essencialmente solicitando 

maior atenção à defesa dos direitos humanos em Angola, nomeadamente no que se refere aos 

assuntos relacionados com a posse de terra e habitação. Segundo Luiz Araújo (apud Justino, 4 

Dez 2009)34, este assunto deveria ser tratado "com o rigor e a urgência que a norma e os 

postulados dos acordos ACP-UE impõem". Neste âmbito, o fundador da associação SOS Habitat 

concluiu a sua longa exposição solicitando o apoio da União Europeia para o reforço do papel 

dos actores não estatais angolanos e para a definição de práticas de concertação entre a 

sociedade civil organizada e a referida delegação da União Europeia. 

Relativamente ao posicionamento das Nações Unidas perante a actuação do Governo angolano, 

apesar do apoio disponibilizado à SOS Habitat no início da sua criação, as críticas de Araújo 

são idênticas às formuladas para o posicionamento da União Europeia. Reclamam a exposição 

pública do diálogo político com o Governo angolano e censuram a permissividade desta agência 

multilateral face às práticas urbanas e habitacionais em curso em Angola, desde o início do 

milénio. 

"Entrou assim numa coisa que eu chamo de recauchuteiros da ditadura. Querem fazer parceria com 

direitos humanos mas depois [não são consequentes]. Não é possível fazer parceria com [a SOS 

Habitat e simultaneamente com] quem viola [, ou seja, com o Governo angolano]. Aliás é um modo 

                                                             
31 A SOS Habitat é a favor da cooperação entre Portugal e Angola desde qua seja analisada e validada e 
pertinência dos projectos não especificando, no entanto, por quem. Por outro lado, a associação condena 
"que Portugal se posicione na liderança daqueles que são […] cúmplices por omissão na violação dos direitos 
humanos em Angola, e que não coloque formalmente, abertamente e publicamente uma série de questões 
[…] que devia colocar" (Araújo, 2009, minutos 2.11 - 2.29). 
32 A convenção de Lomé foi um acordo comercial assinado em 1975 entre a União Europeia (EU) e os países 
ACP (África, Caraíbas e Pacífico). 
33 O acordo de Cotonou sucede à convenção de Lomé e regulamenta a relação EU-ACP até 2020. A segunda 
e última alteração ao referido acordo (2010, artigo 8º, nº 4), subscrita pelo Governo angolano, menciona 
no subponto sobre o diálogo político que este "inclui […] uma avaliação periódica da evolução registada em 
matéria de respeito pelos direitos humanos, princípios democráticos, Estado de direito e boa governação". 
34 Extracto do artigo "Angola: há quem mexa no caldeirão!" disponível em 
http://coisasdehoje.blogs.sapo.pt/12805.html [Consult. 21 Mar. 2013].  

http://coisasdehoje.blogs.sapo.pt/12805.html
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que as Nações Unidas têm de fazer as coisas que eu [censuro e não aceito]." (entrevista a Luiz 

Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

No entanto, a relatoria das Nações Unidas para a habitação condigna continua a ser uma 

referência pública para esta organização. No Fórum Nacional de Habitação promovido pela SOS 

Habitat entre 29 e 31 de Outubro de 201235, Rafael Morais (2012d) valorizou a mais recente 

apresentação da relatora especial para o direito à moradia adequada desta organização 

internacional (Raquel Rolnik), sobre o paradigma mundial da financeirização da produção 

habitacional e do direito à habitação36. O relatório não contemplou o caso específico de Angola 

uma vez que o Governo nunca endereçou às Nações Unidas o convite necessário para que a 

relatora especial pudesse efectuar uma visita oficial ao país, nesse âmbito.  

A relatoria da Organização das Nações Unidas defende, publicamente, que a maioria dos 

sistemas de governação internacionais aderiu a uma lógica global de planeamento e 

transformação do território assente num modelo replicável à escala mundial. Por sua vez, o sistema 

dominante cria a necessidade da habitação afirmando que a solução para o problema 

habitacional também à escala mundial consiste em aceder a casa própria (entrevista a um 

representante de uma agência internacional multilateral, pela Autora e Rafael Pereira, Coimbra, 

Portugal, 27/06/2012). Como anteriormente identificado (ver capítulo 3 sobre governação 

urbana e habitacional no presente milénio), em Angola o fenómeno dominante é, em tudo, muito 

semelhante. O Estado recorre a acções de propaganda para alimentar o desejo do acesso à 

habitação promovida pelo Estado, principalmente em parceria com o privado, de forma a justificar 

a consolidação dos actuais paradigmas urbanos, ou seja, a renovação urbana, a expansão 

urbana mercantilizável e o reassentamento e realojamento. Ao mesmo tempo, à escala 

internacional o investidor tende a mudar de parceiro governamental, e consequentemente de país, 

de forma a obter uma maior rentabilidade financeira e replicando o processo à escala mundial. 

Ainda relativamente ao contexto global, o planeamento urbano e habitacional passou a ser 

efectuado dominantemente segundo a lógica da acumulação do capital. Neste cenário, o 

denominador comum do lucro transformou a habitação em activo financeiro, por vezes tóxico. 

                                                             
35 O resumo e as recomendações do evento encontram-se disponíveis, quer em SOS Habitat (2012b), quer 
no blog do coordenador da Omunga em Quintas de Debate (14 Nov. 2012, 
http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/11/forum-nacional-da-habitacao-luanda-29.html?spref=fb 
[Consult. 15 Nov. 2012]). 
36 Mais informações em http://direitoamoradia.org/?p=16787&lang=en [Consult. 21 Jul. 2012]. 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/11/forum-nacional-da-habitacao-luanda-29.html?spref=fb
http://direitoamoradia.org/?p=16787&lang=en
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Como consequência, o espaço habitacional, outrora real, passou a configurar uma realidade 

virtual. Ou seja, estamos perante um modelo formatado de acordo com o princípio da 

rentabilidade financeira, desenquadrado do estilo de vida e/ou das necessidades das 

comunidades locais, sua cultura, passado histórico ou contexto actual. Tal como refere Rolnik 

(2009, p. 24): "os Estados devem assegurar uma regulação adequada das actividades financeiras 

internacionais, de modo a evitar crises financeiras no futuro e seu subsequente impacto sobre os 

direitos humanos e o direito à moradia adequada". Um exemplo desta situação consiste na actual 

migração de portugueses para Angola como resultado da recente crise financeira dos países 

centrais (ver subcapítulo 3.2 sobre as actuais políticas urbanas e habitacionais públicas 

angolanas). Nesta conjuntura global, a promoção da arquitectura, por angolanos e por 

estrangeiros, não aponta para uma melhoria da qualidade de vida urbana e da população, 

principalmente a carenciada. A actividade profissional encontra-se cada vez mais ao serviço da 

relação investimento-lucro. 

"Não há nada a fazer [a não ser] trabalhar em defesa dos direitos humanos. Resistindo!" 37 

"O Presidente [de Angola] prometeu a requalificação dos musseques por um método que, inclusive, 

o Ministério do Urbanismo já vem a apresentar há muito tempo mas que nunca pôs em prática. Mas, 

por exemplo, não disse nada em relação às pessoas vítimas de demolições que continuam nos 

escombros, nos sítios onde foram destruídas as suas casas para construírem condomínios, e que eu 

penso que deveriam merecer atenção prioritária do Governo" (Araújo, 2009, minutos 0.29 - 0.52) 

As políticas urbanas e habitacionais do Governo angolano, alegadamente, permitem que as 

habitações infra-estruturadas em ocupação regular ou em áreas consolidadas ou regularizáveis 

possam ser mantidas (ver o subcapítulo 3.4 sobre o Programa Nacional de Urbanismo e 

Habitação). Esta modalidade foi advogada e apresentada por diversas vezes, por Gameiro 

(Lisboa, Portugal, 23/09/2010; Huambo, 7/09/2011; s.l., s/d), em representação do Ministério 

do Urbanismo. O consultor, por vezes, reforçou a ideia dando como exemplo uma área 

regularizável de musseque, o designado quarteirão em equilíbrio urbano, com espaços de 

desafogo intersticiais assim como com possibilidade de acesso a serviços e infra-estruturas sociais 

(escolas, centros de saúde, etc…) e técnicas (água, electricidade, saneamento, etc…). Também 

como antes mencionado (ver subcapítulo 4.6 sobre o paradigma da qualificação), nos cadernos 

                                                             
37  Extracto de entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Valongo, Portugal, 10/12/2011). 
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da FA.UTL sobre Cidades Africanas38, Gameiro (2005) tinha defendido que, em situações 

idênticas, não deveriam ser efectuadas demolições. Todavia, apesar do Governo tolerar e, por 

vezes, até eventualmente instrumentalizar a defesa da qualificação dos musseques reconhecendo-

a como uma das boas-práticas a adoptar em Angola, as intervenções habitacionais por si 

efectuadas, ou pelo privado com o seu incentivo, têm-se pautado sobretudo pela lógica da 

renovação das áreas estrategicamente localizadas e, na maioria dos casos, assentam na tábula 

rasa do tecido periurbano existente.   

A contradição entre as intenções veiculadas e as práticas efectivas de governação e de gestão 

urbana e habitacional em Angola gerou constrangimentos no relacionamento entre o Estado e as 

várias organizações que defendem o fim dos despejos forçados e, consequentemente, entre estas 

e os diversos grupos sociais, maioritariamente de parcos recursos, que habitam nos musseques. 

No que se refere especificamente à actuação da SOS Habitat, apesar de esta considerar como 

válidos os atributos singulares da transformação quotidiana do espaço habitacional, a 

organização deixou de fomentar o investimento comunitário em operações de qualificação 

urbana, alegando a forte possibilidade de demolição das habitações e, consequentemente, de 

perda de propriedade. Tal como identificado no subcapítulo sobre a legislação (3.3), 

juridicamente as habitações construídas nos musseques de Angola não constituem qualquer valor 

patrimonial. 

"Não! Isso [a qualificação dos musseques] foi posto fora de hipótese. No início nós acreditávamos 

que a actuação do Governo era devido à ocupação anárquica, desordenada. E propusemos, 

fizemos com a SOS Habitat lá no bairro das chapas, onde ela nasceu, um processo de ordenamento 

participativo. Conseguimos dividir o bairro em 10 quarteirões: fizemos o recenseamento da gente, 

queríamos dialogar com a Administração para, em parceria, fazermos esse processo. Vinha com 

aquela experiência de Viana39, daquele trabalho, mas eles insistiram na demolição e nós 

percebemos que o problema deles não é a maneira como o espaço está a ser usado. Eles querem 

o espaço!" (entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012)  

A associação SOS Habitat já tinha sido acusada pelo Governo de incentivar a ocupação ilegal 

de terras do Estado e a permanência de determinadas populações em zonas de risco, 

geologicamente instáveis. Em 2007, por exemplo, o Governador provincial de Luanda, Job 

                                                             
38  Organizado por Isabel Raposo. 
39  O fundador da SOS Habitat refere-se à intervenção integrada de urgência em Viana II, desenvolvida no 
âmbito do Programa ACORD (1992/1995) mencionada no subponto sobre os objectivos da SOS Habitat.  
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Capapinha, responsabilizou publicamente a SOS Habitat pelas várias dezenas de mortes que 

ocorreram com a derrocada de algumas barrocas, principalmente nas áreas periurbanas de 

Cacuaco e Viana, as regiões mais afectadas pelas fortes chuvadas que ocorreram em Janeiro 

desse ano40.  

Motivado pela sua má experiência em acções de natureza assistencialista, como a referida 

intervenção em Viana II desenvolvida na década de 1990 no âmbito do Programa ACORD 

(1992/1995), e também pela postura autocrática e inflexível do Governo, reforçada ao longo 

dos últimos anos pela promulgação de uma legislação excludente, a SOS habitat identificou a 

ineficácia do investimento comunitário em operações de qualificação e deixou de tentar promover 

parcerias com o Estado nesse âmbito. A organização passou antes a apontar para a promoção 

de outro tipo de acções que considerou como sendo mais emancipatórias. Neste âmbito, 

presentemente, a associação SOS Habitat procura incentivar a população à reflexão-acção 

segundo a óptica de que resistir às dominantes políticas e práticas do Governo angolano é a 

melhor forma de proceder em benefício do desenvolvimento em Angola.  

"Houve uma geração, principalmente de organizações não-governamentais, que pensava que 

desenvolvimento era: vamos por luz, posto médico, [etc.]. Esse tipo de projectos também são 

necessários para a gente que não tem esses serviços, […] mas ali não é possível. Como é que tu 

vais dizer a pessoas que estão sob ameaça de expulsão: gasta o teu tempo, a tua energia, os teus 

recursos para fazer essas coisas aqui, sem a certeza de que vais ficar lá. Quer dizer, é desonesto 

incentivar pessoas a isso. E depois há outra coisa. […] Em função da Lei eu não posso dizer a 

ninguém, ocupa, fica! Isso é a mesma coisa que dizer, [porque] a terra é um bem, rouba! […] Propor 

esse tipo de desenvolvimento, que se centra no desenvolvimento de infra-estruturas, [ainda que 

legítimo] não é legal. Não tem nenhum título, não tem nenhum papel, […] há sectores do 

desenvolvimento que são reservas [fundiárias] da competência da Administração. Tu não podes 

fazer desenvolvimento, mesmo comunitário, sem ter a Administração [do teu lado]. Tu não podes, 

como pessoa, substituir o Estado nessa função […]. Portanto, o próprio sistema bloqueia a 

possibilidade que tínhamos de fazer desenvolvimento com as pessoas." (entrevista a Luiz Araújo, 

pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

A noção de desenvolvimento adoptada pelo Estado no novo milénio, para Angola, encontra-se 

associada ao neoliberalismo do mercado sem regras, visa a rápida sobreacumulação de capital 

                                                             
40 Informação de acordo com entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Valongo, Portugal, 
10/12/2012). Mais informação sobre o impacte da intempérie em Expresso (26 Jan. 2007). 
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e apoia-se na lógica da acumulação financeira por via da desapropriação de terras e destruição 

de bens imóveis. Visando atingir um determinado nível de desenvolvimento, o Governo procurou 

controlar, corrigir e normalizar a sociedade angolana, principalmente os grupos sociais de 

menores recursos residentes em áreas periurbanas autoproduzidas. Para o efeito, socorreu-se de 

uma sucessão de instrumentos, maioritariamente de natureza jurídica, que contribuem para 

legitimar a construção da cidade global idealizada, metropolitana, que afirma querer ser 

integradora.  

Considerando os devastadores e identificados impactes sócio-territoriais decorrentes desta 

estratégia, Araújo (entrevistado pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

rejeita ferverosamente as dinâmicas e formas de empreendedorismo recentemente adoptadas em 

Angola, alegando que a "resistência é desenvolvimento, […] porque é a conquista da 

possibilidade de desenvolver". Na mesma linha, a SOS Habitat tem procurado auxiliar as 

comunidades, principalmente as mais carenciadas, a reflectir sobre os nefastos impactes das 

correntes acções do Governo, quer ao nível do acesso aos benefícios da urbanização, mas 

principalmente ao nível do acesso à sua cidadania. Desta forma, os activistas da organização 

esperam contribuir para desmontar a propaganda habitacional do Estado, consequentemente 

fomentar a renovação partidária no momento-chave, democrático, das eleições. O grande 

objectivo do fundador da SOS Habitat consiste na destituição do partido MPLA, no poder desde 

o momento da descolonização de Angola (1975), como forma de responsabilização pelas acções 

promovidas depois do fim da guerra (2002), principalmente no campo da gestão e promoção 

urbana e habitacional.  

"Agora a SOS Habitat pergunta: […] com quem conversaram antes da demolição? […] 

 Que tipo de actividade é que a Administração faz?"41 

Actualmente, as actividades da associação SOS Habitat relacionam-se maioritariamente com o 

estímulo à reflexão comunitária e prendem-se essencialmente com:  

(1) A denuncia pública, à escala nacional e internacional, de casos de desrespeito e/ou violação 

pelos direitos humanos em ocorrências de despejos coercivos promovidos pelo Governo. Nestes 

casos, a organização tem exigido o fim da impunidade dos dirigentes e agentes do Estado e 

consequentemente a promoção da justiça. As acções realizadas, neste âmbito, incluem (i) o 

                                                             
41  Questões formuladas por Morais (2012b, minutos 3.41 – 4.06). 
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agendamento de conferências de imprensa em Angola42; (ii) a publicação periódica de notícias 

actualizadas on-line numa rede social de grande alcance – facebook43; (iii) a publicação regular 

de registos vídeo e sonoros on-line44; (iv) a participação do fundador da associação em entrevistas 

internacionais direccionadas para a grande reportagem45; e (v) a colaboração ou participação 

da organização na publicação de relatórios temáticos sobre os impactes das acções do Governo 

angolano, em parceria com outras organizações internacionais46. Um ano antes das críticas 

formuladas por Luiz Araújo à União Europeia, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes (20 Jul. 

2007) confirmava que "no Parlamento Europeu é bem conhecido, por exemplo, o trabalho da 

associação SOS Habitat, que tem defendido os direitos de cidadãos pobres que foram vítimas de 

despejos forçados, nos arredores de Luanda"47.  

(2) O apoio às comunidades locais alvo de despejos forçados em curso, e/ou às populações cujas 

casas se encontram em risco eminente de ser demolidas. Neste âmbito, a SOS Habitat recorre 

igualmente à mediatização das intenções e intervenções do Estado com o objectivo de travar as 

suas práticas. A organização procura, desta forma, restituir o direito à habitação às comunidades 

periurbanas. As iniciativas mais recentes ocorreram durante os despejos forçados de 2013, 

realizados na área periurbana de Mayombe (Cacuaco)48 e na área pericentral da Areia Branca49, 

junto à Nova Marginal em expansão e ampliação a sul de Luanda: "a SOS Habitat […] está a 

trabalhar como os grupos [no local] para poder ter a maior informação possível e depois entrar 

na ronda de negociar com as autoridades para poder encontrar uma saída" (Augusto, 2013, 

                                                             
42  Como por exemplo no Hotel Alvalade, em Luanda, no dia 23 de Julho de 2013. A convocatória encontra-
se disponível em Morais (18 Jul. 2013c).  
43  A página da SOS Habitat encontra-se disponível em https://www.facebook.com/pages/Centro-
Comunit%C3%A1rio-Wenji-Maka-SOS-Habitat/345635705518707?fref=ts [Consult. 17 Fev. 2014]. A 
organização também beneficia da partilha regular de informação nas páginas pessoais de Luiz Araújo e de 
Rafael Morais. 
44  A maioria dos vídeos encontram-se disponíveis no Youtube no Canal SOS Habitat Angola 
(http://www.youtube.com/user/soshabitatangola [Consult. 8 Mar. 2014]).  
45  Ver exemplos em Laranjeira (21 Jul. 2007b; 21 Jul. 2007c). O primeiro documento inclui imagens de três 
indivíduos mutilados pelo uso de armas de fogo, alegadamente em cenário de despejo forçado, na 
comunidade de Wenji Maka, em Junho de 2004. 
46  Para mais informação ver os documentos anteriormente mencionados, promovidos pela ou com a Amnistia 
Internacional e a Human Rights Watch. 
47  Extracto do artigo "Luanda "incomodada" com ONGs" disponível em http://causa-
nossa.blogspot.pt/2007/07/luanda-incomodada-com-ongs.html [Consult. 3 Abr. 2013]. Gomes (20 Jul. 
2007) rematava o seu discurso afirmando que "convém que a presidência portuguesa da União Europeia 
esteja atenta. E que, ao menos, em surdina peça/recomende decoro a Luanda". 
48  Registos vídeos on-line em http://www.youtube.com/watch?v=m0X0GSqLcGk [Consult. 19 Mar. 2013] 
e em http://www.youtube.com/watch?v=-EWWWFOEHjE [Consult. 20 Mar. 2013]. 
49  Registos vídeos on-line em http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90 [Consult. 8 Mar. 2014] e 
em http://www.youtube.com/watch?v=5NfqdhUEpZg [Consult. 11 Mar. 2014]. 

https://www.facebook.com/pages/Centro-
http://www.youtube.com/user/soshabitatangola
http://causa-
http://www.youtube.com/watch?v=m0X0GSqLcGk
http://www.youtube.com/watch?v=-EWWWFOEHjE
http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90
http://www.youtube.com/watch?v=5NfqdhUEpZg
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minutos 5.16 – 5.27). De acordo com o fundador da SOS Habitat, a mediatização destes e de 

outros acontecimentos tem contribuído para reforçar o reconhecimento local do poder da 

resistência da associação SOS Habitat e das comunidades. 

"Aqueles que têm contacto connosco e com organizações como a nossa têm [consciência do poder 

da resistência]. […] Até gente próxima ao MPLA e à Administração. Esse tipo de acções do Governo 

não escolhe ninguém. Quando estão nesse tipo de situações muitos vêm ter connosco, o que mostra 

que há uma percepção da coisa, minimamente" (entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael 

Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

(3) A promoção de actividades de incentivo à organização e participação das populações alvo 

de despejos forçados50. Um dos exemplos identificados ocorreu em 2011, durante o encontro da 

organização com as comunidades alvo de despejos forçados nos bairros Cambambas (I e II) e 

Iraque-Bagdad51. A iniciativa contou com a participação das comunidades locais, vítimas de 

desalojamentos e com alguns dos seus representantes, simultaneamente interlocutores junto do 

Governo provincial.   

(4) A dinamização de formas de resistência e luta contra as práticas urbanas e habitacionais 

impostas pelo Governo, como por exemplo através do agendamento de manifestações. A última 

iniciativa ocorreu em 2013 (Maka Angola, 2013). De acordo com carta endereçada pela 

associação SOS Habitat ao Governador da Província de Luanda, Bento Francisco Bento, a 

associação comunicou a intenção de realizar uma marcha pacífica, por alusão ao Dia Mundial 

do Habitat anualmente comemorado pelas Nações Unidas, "com o pressuposto de reflectir sobre 

o estado dos assentamentos humanos e o direito fundamental a uma moradia adequada para 

todos" (Morais, 4 Out. 2013b, p.1)52. Todavia, o Governo não autorizou o evento alegando que 

iria ocorrer uma prova de ciclismo no mesmo local onde a SOS Habitat propunha realizar a 

manifestação. A prova desportiva anunciada pelo Governo nunca chegou a acontecer (DW.DE, 

7 Out. 2013). 

                                                             
50  A SOS Habitat tem solicitado a autorização das comunidades locais para efectuar as suas actividades, 
incluindo o seu registo vídeo (Morais, 2012b). 
51 O registo vídeo parcial da iniciativa encontra-se disponível em http://www.youtube.com/watch?v=UR-
TEFRIKwU [Consult. 17 Set. 2012]. 
52  Extracto do artigo "ONG mantêm convocatória de manifestação pelo direito à habitação" disponível em 
http://makaangola.org/2013/10/04/ong-mantem-convocatoria-de-manifestacao-pelo-direito-a-habitacao/ 
[Consult. 8 Mar. 2014]. 

http://www.youtube.com/watch?v=UR-
http://makaangola.org/2013/10/04/ong-mantem-convocatoria-de-manifestacao-pelo-direito-a-habitacao/
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(5) O apelo, a todos os angolanos, ao balanço das práticas urbanas e habitacionais, promovidas 

ou fomentadas pelo Governo e seus impactes sócio-territoriais: "a SOS Habitat considera que o 

Governo angolano, liderado pelo partido MPLA, o seu balanço até agora, [é] negativo. Porque 

muitas pessoas foram atiradas para a rua, muitas pessoas continuam nos escombros como o caso 

[…] da Cambamba" (Morais, 2012b, minutos 7.38 – 7.55). Para o efeito, em representação da 

SOS Habitat, o activista Rafael Morais tem participado em programas de rádio direccionados 

para a divulgação dos problemas habitacionais, como por exemplo na Rádio Despertar53 ou na 

Rádio Ecclesia54, ambas em Luanda (Morais, 2012b; 2013a). 

(6) A tentativa de mediação entre sociedade civil, vítimas ou potenciais alvos de despejos forçados, 

e Governo provincial e/ou central. Em Outubro de 2012, o Fórum Nacional de Habitação 

promovido pela organização SOS Habitat procurou iluminar os depoimentos de certas 

organizações não-governamentais e de representantes de associações locais com trabalho 

desenvolvido na área dos direitos humanos, maioritariamente relacionado com o tema das 

demolições em Angola. A iniciativa teve como objectivo principal expor os constrangimentos 

resultantes das actuais práticas do Governo. O evento também visou sensibilizar os seus 

representantes para os nefastos impactes sócio-territoriais dos despejos forçados em áreas 

periurbanas. Neste contexto, a SOS Habitat procurou criar um espaço de diálogo entre as 

comunidades locais e as instituições do Governo com intervenção na dinâmica urbana e 

habitacional angolana.  

Considerando tratar-se de uma iniciativa de âmbito nacional, este evento contou com a 

participação do Ministro da Administração do Território, Bornito de Sousa. O representante do 

Governo central foi então alertado para as dificuldades de comunicação existentes entre as 

comunidades lesadas e o Governo local. Por este motivo a associação SOS Habita continua a 

tentar contribuir para a sua melhor articulação, colaborando na identificação dos interlocutores 

mais válidos: "o que o Governo tem de fazer é resolver o problema do povo que está na rua. [O 

Governo] não pode dizer: eu não vou resolver nada, porque não tenho com quem conversar. 

Conversa com o povo! […] Aquele povo que você pôs na rua é aquele que vocês devem conversar 

com ele!" (Morais, 2012b, minutos 12.34 – 12.50). 

                                                             
53  A Voz da Sociedade (91.0 FM, Luanda). 
54  Emissora Católica de Angola (97.5 FM, Luanda). 
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Por sua vez, as dificuldades de comunicação entre as comunidades desalojadas e os 

representantes do Governo local têm motivado a SOS Habitat a formular cartas dirigidas ao 

Governo central. Um dos exemplos recentes consiste no documento dirigido ao Presidente de 

Angola em Agosto de 2011 (Morais, 24 Ago. 2011b). A comunicação (i) referia-se à violação 

dos direitos humanos motivada pelos despejos forçados efectuados pelo Governo nas zonas da 

Tchavola e da Tchimukua na Província do Huíla; (ii) criticava a transgressão, quer do artigo 85º 

da Constituição da República de Angola (2010), quer dos números 1, 2, 3 e 7 da Resolução 

37/09; e (iii) comunicava a obrigação estatutária, cívica e política da associação SOS Habitat 

de denunciar o processo junto da comunidade nacional e internacional. 

(7) A partilha informada sobre a evolução da qualidade de vida urbana e habitacional das 

populações mais carenciadas após a concretização dos despejos forçados promovidos pelo 

Governo angolano. Por exemplo, no registo vídeo da SOS Habitat (2013a) designado por 

"Moradores do projecto Vida Esquecida: nosso Presidente é Deus55", a organização exibe as 

precárias condições habitacionais de alguns moradores periurbanos, vítimas de despejos forçados 

no bairro da Cambamba II, em 2003, devido à construção do projecto habitacional Nova Vida. 

(8) A crítica à consolidação das operações de renovação e expansão urbana dominantes, em 

contexto neoliberal: "imagina que trocaram o vosso lugar, trocaram a vida das pessoas, de 

milhares de pessoas que estavam no [bairro Iraque-]Bagdad, com um condomínio de luxo […] Isso 

nós reprovamos categoricamente!" (Morais, 2012b, minutos 2.36 - 3.04). Esta afirmação foi 

proferida pelo activista da SOS Habitat durante um dos muitos encontros realizados pela 

organização com comunidades desalojadas56 e refere-se ao já mencionado empreendimento 

Jardim do Éden (ver subcapítulo 7.2 sobre o musseque Iraque-Bagdad). Na mesma linha, a 

associação condena a promoção de conjuntos habitacionais para média e alta renda, como a 

nova cidade do Kilamba, e de conjuntos residenciais para realojamento dos grupos sociais de 

                                                             
55 Mais informação disponível em http://www.youtube.com/watch?v=tO1NeFIejuM [Consult. 10 mar. 
2014]. O título do vídeo surgiu na sequência do comentário de uma das entrevistadas da SOS habitat. Por 
um lado, a entrevistada refere-se ironicamente às vítimas dos despejos forçados na Cambamba II como os 
moradores do "projecto Vida Esquecida", por oposição aos moradores do projecto Nova Vida. Como 
identificado no subcapítulo 7.2, o projecto Nova Vida foi edificado para grupos sociais de média e alta 
renda no local do antigo musseque. Por outro lado, a informante refere que apenas pode confiar o futuro a 
Deus uma vez que, segundo a própria, o Presidente da República de Angola não reconhece legitimidade aos 
residentes periurbanos, vítimas de despejos forçados.  
56 O registo vídeo parcial da iniciativa encontra-se disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=XIKly3nvFNs [Consult. 17 Set. 2012]. 

http://www.youtube.com/watch?v=tO1NeFIejuM
http://www.youtube.com/watch?v=XIKly3nvFNs
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menores recursos oriundos de áreas pericentrais, como os conjuntos habitacionais do Panguila e 

do Zango. 

"Nós estamos contra aquela urbanização, o modelo de apartheid de townships que o Governo do 

MPLA está a criar, onde faz depósitos de pobreza, que mete lá todos os pobres para libertar lugares 

e construir condomínios. Nós queremos que construam com a gente que está lá. Os outros podem 

vir mas que se insiram com os outros que lá estão. Ou se há que expropriar e há argumentações, 

há razões suficientes, que […] façam as expropriações conforme a Lei57. Não é chegar à mão 

armada, expulsar as pessoas e quando os mais teimosos resistem vêm com uma bolsa de plástico 

com meia dúzia de dólares, como se a tesouraria do Estado fosse um saco de plástico, pagar 

indemnizações arbitrárias. Isso não!" (Araújo, 2008, minutos 3.35 - 4.16) 

Em síntese, o estímulo à reflexão comunitária promovido pela SOS Habitat em Angola no novo 

milénio passa essencialmente pela divulgação das práticas do Governo e seus impactes sócio-

territoriais. Tal como mencionado, a dificuldade de relacionamento entre o Governo e as 

organizações da sociedade civil que advogam a defesa dos direitos humanos relacionados com 

o direito à habitação em Angola é motivada pela incompatibilidade de intenções de ambas as 

partes. Por um lado, o Governo quer resgatar os terrenos periurbanos, reivindicando-os para 

implementação das suas politicas urbanas e habitacionais, consequentemente para a construção 

e consolidação de uma nova sociedade urbana idealizada e internacional. Por outro lado, estas 

organizações não-governamentais advogam o direito das comunidades periurbanas à habitação, 

o que implica o reconhecimento, inclusivamente legal, da produção quotidiana do espaço 

habitacional, a qualificação urbana dos musseques existentes e, pontualmente, a atribuição de 

habitação infra-estruturada em locais centrais onde as comunidades realojadas possam ter acesso 

aos benefícios da urbanização (emprego, serviços, etc…). Para este efeito, a SOS habitat 

considera fundamental a participação das comunidades no processo de transformação urbana. 

Contudo, como constatado ao longo de toda a pesquisa, esta estratégia tem sido rejeitada pelo 

Estado. 

  

                                                             
57 A afirmação do fundador da SOS Habitat aponta para os aspectos da legislação nacional em vigor que 
remetem para o direito à habitação. Também remete para as recomendações internacionais, contra os 
despejos forçados. 
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"Vão acontecer mais [despejos forçados], prevejo, mas não serão muito mais.  

Eu acho que, de certo modo, já ganhámos!"58 

Através das actividades desenvolvidas, em parceria ou com o apoio das já mencionadas 

instituições nacionais ou internacionais, a associação SOS Habitat tem alcançado alguns 

resultados favoráveis às comunidades a residir em musseques. Como exemplo, Luiz Araújo 

(entrevistado pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/04/2014) refere o caso dos 

bairros da Meteorologia - Gaiolas (Futungo) e Wenji Maka II (Camama) onde as comunidades 

resistiram às intenções iniciais de despejos forçados, tendo o seu direito ao lugar sido depois 

reconhecido pela Administração. A primeira situação ocorreu em 2003, quando a SOS habitat 

foi convocada pela comunidade do bairro da Meteorologia-Gaiolas para interceder a favor das 

suas 509 famílias (cerca de 2.000 pessoas, incluindo membros das Forças Armadas) na resolução 

de um conflito de terras com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDURB) (Augusto, 2004). A 

segunda ocorrência teve lugar no ano seguinte quando a comunidade do bairro Wenji Maka II, 

após os despejos forçados realizados pelo Governo – e que resultaram na detenção de 13 

moradores e em três sujeitos baleados pela polícia de intervenção rápida –, solicitou o apoio da 

associação SOS Habitat para a defesa das cerca de 4000 famílias em conflito sobre o direito à 

terra com a Igreja Católica local (Pinto e Damião, 2004)59. 

Relativamente à (re)formulação do discurso do Governo, um exemplo recente remete para o 

mencionado Fórum Nacional de Habitação, promovido pela SOS Habitat, em 2012. Tal como 

indicado, a iniciativa visou promover a reflexão sobre a problemática da posse de terra e da 

habitação em Angola, com particular enfoque sobre as vítimas das demolições e despejos 

forçados. Com este evento a associação SOS Habitat pretendeu partilhar conhecimento com o 

objectivo de contribuir para "o melhor exercício da cidadania" (Morais, 2012d, minutos 2.04 – 

2.07). Como atrás identificado, a iniciativa contou com a representação de Bornito de Sousa, 

Ministro da Administração do Território.   

O representante do Governo começou por elogiar a iniciativa da associação SOS Habitat, no 

entanto apelou: (1) à despolitização do discurso da sociedade civil organizada; (2) à 

                                                             
58 Extracto da entrevista efectada a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira (Porto, Portugal, 3/04/2013). 
59 A fotografia da inauguração da sede da Comissão de Moradores da comunidade do Wenji Maka, após 
a longa resistência da comunidade à sua expulsão, encontra-se disponível em 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201635760356811&set=a.3582102752227.2136741.
1262948984&type=1&comment_id=3301385 [Consult. 15 Ago. 2014]. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201635760356811&set=a.3582102752227.2136741.
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desconstrução da crítica e à apresentação de soluções operativas; (3) à redução da exposição 

negativa dos desalojamentos perante a comunidade internacional assim como uma melhor 

contextualização dos problemas sócio-territoriais angolanos junto de eventuais interlocutores 

estrangeiros – "os europeus interpretam [as movimentações forçadas de populações promovidas 

pelo Governo] como purga étnica" (Bornito de Sousa, 2012, minutos 7.39 – 7.49). Confrontado 

com este discurso, Luiz Araújo (entrevista da Autora, chat de voz, 10/04/2014) qualificou as 

sugestões do Ministro da Administração do Território como uma "tentativa [do Governo] de 

domesticar a sociedade civil [angolana]". 

O Ministro Bornito de Sousa continuou a sua exposição, propondo: (4) o investimento das 

organizações não-governamentais em acções pedagógicas que sensibilizem a população para a 

não-construção em zonas de risco geológico e ambiental ou em áreas expectantes de futuras 

intervenções do Governo; (5) o investimento em acções educacionais que sensibilizem a população 

para o respeito pelo convívio comunitário em áreas urbanas; e (6) o combate ao oportunismo dos 

diversos indivíduos que recorrem ao comércio informal de terras para benefício financeiro pessoal. 

Por contraponto, identificámos um morador de um musseque, vítima de acções de demolição 

forçada, que mencionou em entrevista (Anónimo, 2009, minutos 3.45 – 3.55): "epá, tenho três 

casas. Consegui as minhas possibilidades. Peguei o meu dinheiro, consegui e fiz as minhas casas. 

[…] gastei 40.000 dólares. [Com as demolições do Governo] perdi muito dinheiro aqui". Ainda 

relativamente a este último tópico, o representante do Governo central expôs como exemplo os 

sujeitos que ocupam as reservas fundiárias do Estado na expectativa de conseguir ter acesso a 

uma habitação financiada pelo Governo no momento do despejo. O Ministro referiu-se ainda ao 

círculo vicioso promovido pelos indivíduos que vendem e/ou alugam as referidas casas e que 

voltam a ocupar outros terrenos do Estado visando beneficiar de novas indeminizações. 

"Eu fiz questão que o Ministério fosse representado ao mais alto nível, porque considero que é 

momento para o diálogo, é momento para a redução da conflitualidade que às vezes está subjacente 

à abordagem de questões complexas como são as que tratam as organizações que estão aqui a 

representar. Estou-me a referir à conflitualidade ao nível da gestão de terras, nomeadamente, 

conflitualidade em torno da gestão urbana ou urbanística e, ligada a isso, a gestão das próprias 

populações e da sua localização em termos de áreas urbanas. […] Eu acho que além da perspectiva 

política, que não deixa de estar subjacente ao problema da habitação, ao problema dos 

realojamentos, da deslocação de grupos populacionais, da resolução de conflitos de terras, dizia 

eu, além da perspectiva política, há uma perspectiva social, uma perspectiva sociológica, uma 

perspectiva antropológica e até demográfica que devem ser também consideradas. E creio que 
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assim podemos todos ganhar no trabalho que está a ser realizado e cujo objectivo último, creio que 

é comum. É, no fundo, beneficiar as próprias populações, que são os destinatários finais, tanto das 

organizações que representam, quer da parte do executivo. […] Também é verdade que nem tudo 

está bem na gestão destes problemas e refiro-me do lado da gestão ao nível do Executivo. E o 

próprio Executivo em várias situações mostrou claro que há situações que exigem melhor tratamento, 

um tratamento mais cuidado, daí que eu considero que, em vez de Executivo e sociedade civil 

andarem de costas viradas num problema tão importante como é este, eu creio que é mais importante 

unirmos todos esforços para irmos todos de encontro de um objectivo que nos parece ser comum. 

[…] Vamos ser parceiros e ser parceiros não significa necessariamente que temos a mesma opinião, 

absolutamente." (Bornito de Sousa, 2012, minutos 0.51 – 5.39) 

De acordo com a organização não-governamental Omunga (2010), o Ministro da Administração 

do Território, em nome do Presidente da República, já tinha pedido desculpa pelos despejos 

ocorridos na Chavola, Lubango (Huíla) em 2010, garantindo que situações semelhantes não 

voltariam a ocorrer no país.  

Considerando o discurso do representante do Governo angolano, no final de 2012 Araújo 

acreditava que a resistência da SOS Habitat e de organizações com interesses semelhantes já 

tinha operado transformações no actual sistema de governação urbano e habitacional. Na mesma 

linha, o fundador da associação valorizava os resultados alcançados ao nível da transformação 

das consciências e ao nível das práticas. 

"No início tentaram reprimir […] mas o barulho que conseguimos fazer lá fora agora é o rendimento 

que temos. O único! […] Conseguimos que, agora, eles […] sejam contidos quando querem fazer 

esse tipo de coisas. Ainda fazem. Ainda fizeram coisas como [n]o Lubango […]. Mas de qualquer 

maneira para mim isso já são rendimentos. São resultados, quer dizer, já chegámos até aí. Já não 

estamos como no princípio. [Não me parece que o Governo vá] voltar a fazer coisas como fez no 

Lubango há dois anos, depois do nível de consciência que se está a gerar nas comunidades" 

(entrevista a Luiz Araújo, pela Autora e Rafael Pereira, Valongo, Portugal, 10/12/2012) 

No entanto, após alguns meses sem registo de ocorrência de quaisquer demolições, em Fevereiro 

de 2013, como mencionado, o Governo angolano voltou a promover novos despejos forçados, 

no Mayombe (Cacuaco). A associação SOS Habitat esteve no local do reassentamento – Kaope 
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Funda (figura 133) –, disponibilizou algumas fotos e vídeos on-line60, e caracterizou a situação 

da seguinte forma:   

"Nos dias 1 e 2 de Fevereiro, agentes da fiscalização da Administração Municipal do Cacuaco, 

protegidos pela Polícia Nacional e Forças Armadas, desencadearam acções de demolições, 

desalojando cerca de 700 famílias. Estas famílias foram levadas para um local sem condições de 

habitabilidade conforme provam estas imagens" (SOS Habitat, 2013c)61. 

 
Figura 133 – Abrigos em chapa em Kaope Funda. 

Fonte: Centro Comunitário Wenji Maka – SOS Habitat (2013)62. 

A organização Maka Angola63 e a Amnistia Internacional juntaram-se à SOS Habitat nesta 

denúncia e solicitaram o posicionamento crítico da comunidade nacional e internacional. A 

Amnistia Internacional (2013) assumiu a liderança na divulgação global desta ocorrência e 

solicitou o envio urgente de petições contra os despejos forçados para o Ministério do Urbanismo, 

para o Governo provincial de Luanda e para a Administração municipal do Cacuaco.   

Ao mesmo tempo, uma parte do musseque Chicala 2 também foi alvo de despejos forçados64. 

Contudo, ao contrário das populações do Mayombe que não tiveram direito a realojamento, as 

                                                             
60 Na sua página do facebook e em SOS Habitat (2013c; 2013d). A plataforma digital Maka Angola (4 
Out. 2013) também disponibilizou um registo vídeo específico sobre os despejos forçados de Mayombe. 
61 Extracto informativo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=m0X0GSqLcGk [Consult. 19 Mar. 
2013]. 
62 Disponível em 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434516176630659.1073741835.345635705518707&t
ype=3 [Consult. 21 Jul. 2014]. 
63 "Fundada e dirigida p[elo jornalista] Rafael Marques, a Maka Angola é um espaço de denúncia de abusos 
de poder e uma voz contra a exclusão socioeconómica e a violação dos direitos humanos em Angola". 
Extracto disponível em http://dig.do/makaangola.org [Consult. 5 Mar. 2014]. Mais informações sobre as 
actividades desenvolvidas em http://makaangola.org/ [Consult. 5 Mar. 2014]. 
64 Durante os despejos forçados encontravam-se presentes no local dois investigadores portugueses com 
trabalho em curso sobre as questões urbanas e habitacionais em Luanda. Estes foram levados pelas 

http://www.youtube.com/watch?v=m0X0GSqLcGk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434516176630659.1073741835.345635705518707&t
http://dig.do/makaangola.org
http://makaangola.org/
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comunidades lesadas da Chicala 2 foram rapidamente transferidas para o conjunto habitacional 

do Zango IV. Por este motivo a associação SOS Habitat não se envolveu tão activamente na 

denúncia desta operação, que acabou por ter pouca divulgação. 

Os despejos forçados realizados em Junho de 2013 na área pericentral da Areia branca foram 

divulgados pela SOS Habitat65. Um dos activistas da organização referiu-se ao processo como 

"um dos […] mais graves da história das demolições, porque realmente houve demolições em 

todas as zonas do país, […] mas nunca vimos demolições com tanta crueldade como essa da 

Areia Branca" (Augusto, 2013, minutos 4.40 – 4.53). Segundo relatos de alguns residentes, o 

Governo surpreendeu a comunidade local e isolou os moradores do bairro privando milhares de 

indivíduos do contacto com o exterior, sem possibilidade de acesso a comida e água durante 

diversos dias. Alegadamente, os agentes do Estado recorreram ao cerco dos moradores e à 

violência física para atemorizar os indivíduos mais relutantes em abandonar o seu local de 

residência. Realçamos que as famílias não estavam a ser encaminhadas para nenhum local de 

reassentamento. Visando defender a imagem da sua corporação um dos intervenientes 

testemunhou que os moradores começaram por agredir a polícia recorrendo ao arremesso de 

pedras: "a polícia […] fez-se presente no local para fazer cumprir o acto administrativo [do tribunal 

em representação dos direitos do Estado]. O que não é correcto é as pessoas insurgiram-se contra 

a autoridade policial" (Anónimo, minutos 6.31 - 6.43). Um registo vídeo disponibilizado pela 

associação SOS Habitat refere a firmeza e determinação com que estas demolições foram 

efectuadas. Ao mesmo tempo informa sobre a produção e/ou a transformação do espaço 

habitacional no musseque da Areia Branca ao longo dos anos: 

"Lá comecei a trabalhar, fui comprando os meus paus. Cada dia que passa, se eu conseguia fazer 

venda de alguma coisa trazia um pau, se eu conseguia fazer venda de alguma coisa eu trazia uma 

chapa, até que eu consegui levantar um quarto. O tempo foi vivendo, fechei o meu quintal, cimentei, 

fiz a minha casa de banho, cozinha. Ali eu estava a fazer a minha vida normalmente. Me 

surpreendo, como é que o Governo angolano põe pessoas que já são desgraçadas numa tremenda 

desgraça. [Com as demolições] nós não aproveitámos nada. […] É negócio, é tudo foi-nos tirado. 

Essas marcas aqui? Surra connosco!" (Cassoma, minutos 8.42 – 9.36) 66.  

                                                             
autoridades policiais angolanas para averiguação, tendo-lhes sido confiscadas as suas máquinas 
fotográficas. 
65  Por exemplo, através de SOS Habitat (2013e). O jornalista José (3 Jun. 2013) também denunciou a 
ocorrência. 
66  Extracto de entrevista disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90 [Consult. 8 Mar. 
2014]. 

http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90
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Tal como mencionado no início deste subcapítulo, a SOS Habitat defende a produção e 

transformação quotidiana do espaço habitacional pelos residentes dos musseques por oposição 

às actuais práticas urbanas e habitacionais do Governo angolano. Todavia, ao contrário do 

aconselhado por instituições como o Advisory Group on Forced Evictions da UN-Habitat, a 

associação SOS Habitat protesta contra as demolições forçadas, contudo não assume uma 

intervenção directa, nem apresenta propostas alternativas no que se refere à ocupação do 

território. A organização justifica esta posição por o Governo não aceitar a permanência das 

populações nos musseques de origem. Como antes mencionado, o Governo não optou pela 

qualificação periurbana, tendo assente a sua actual estratégia urbana e habitacional 

essencialmente na renovação e expansão do tecido urbano e na paulatina demolição dos 

musseques existentes. 

Neste cenário, a SOS Habitat tem procurado promover o estímulo à reflexão comunitária com o 

objectivo de despertar as consciências, quer ao nível da opinião pública nacional e internacional, 

quer ao nível dos agentes do próprio Governo, na expectativa de conseguir travar as actuais 

políticas em curso. Todavia, em contexto global de capitalismo neoliberal, os actores nacionais e 

internacionais dominantes tendem a sancionar e mesmo a incentivar as actuais práticas em curso. 

Por outro lado, as organizações que advogam a defesa dos direitos humanos conseguiram 

abrandar pontualmente – apenas antes do período eleitoral de 2012 – as acções de despejo 

forçado em Angola, mas não lograram impedi-las definitivamente, considerando que não houve 

nenhuma mudança de estratégia do Governo que posteriormente retomou as suas práticas 

recorrentes de despejo.  

Como constatado como a recente demolição do musseque da Areia Branca, a intensidade com 

que estas investidas actualmente ocorrem é muito expressiva e está em consonância com a 

estratégia do Governo para o longo prazo (Grupo Técnico das Urbanizações do Gabinete de 

Reconstrução Nacional, s/d(a)): erradicar todos os musseques de Angola, com maior incidência 

em Luanda. A proliferação das áreas periurbanas, como estratégia de sobrevivência e/ou de 

produção do espaço habitacional pelos grupos sociais de menores recursos no actual contexto 

económico, e juntamente como reacção às políticas e práticas da actual governação angolana, 

tal como apresentado no anterior subcapítulo sobre o bairro Iraque-Bagdad, configura a mais 

expressiva forma de contra-acção ao actual processo de transformação do território pelo Governo 

e/ou pelo sector privado com o seu incentivo. É igualmente esta contra-transformação, 

tendencialmente não organizada, que se configura nas práticas familiares destas populações 
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marginalizadas e que alimenta o posicionamento resistente da SOS Habitat ou de outras 

organizações que perfilham as mesmas preocupações de justiça socio-territorial.  



 

418 
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7.4 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

Nos últimos anos, as práticas dominantes de intervenção urbana e habitacional em Angola, com 

maior incidência na capital, como a expansão urbana mercantilizável em áreas periurbanas e a 

renovação pericentral, têm dado origem a múltiplos despejos forçados, em muitos casos sem 

garantia de reassentamento ou realojamento para as comunidades visadas. Por este motivo, na 

generalidade, estas populações vivem em contexto de grande precariedade urbana e 

habitacional. Algumas migraram para outras Províncias, outras foram obrigadas a partilhar 

residências, outros permaneceram ao relento por entre os escombros das habitações demolidas 

ou em novos e frágeis abrigos de chapa de zinco. Os impactes sócio-espaciais destas práticas de 

despejo são ainda mais penalizantes para estes grupos sociais de menores recursos não 

reassentados nem realojados, do que para os identificados no âmbito das operações de 

reassentamento no Zango ou de realojamento no Panguila.  

Apesar das práticas dominantes do Governo angolano e dos instrumentos jurídicos recentemente 

produzidos pelo Estado apontarem para uma maior desprotecção dos residentes periurbanos em 

áreas autoproduzidas, ditas informais e agora classificadas como ilegais, as mensagens do 

Governo e dos seus agentes não são lineares. Os moradores dos musseques têm sido induzidos 

para a procura de soluções que possam contribuir para a sua regularização urbana e habitacional, 

todavia sem sucesso. A legislação produzida no novo milénio não salvaguarda os interesses dos 

grupos sociais de menores recursos. Defende antes a integridade da propriedade do Estado e, 

caso seja este o seu objectivo, beneficia eventuais investidores privados.  

Considerando a arbitrariedade processual associada aos despejos forçados actualmente 

promovidos pelo Governo angolano, nomeadamente no que se refere à atribuição, ou não, de 

terrenos e habitação, os grupos sociais de menores recursos, penalizados pela intervenção do 

Estado, procuram obter contrapartidas mais favoráveis à sua (re)inserção no cenário urbano. A 

comunidade do musseque Iraque-Bagdad, por exemplo, onde foram despejados cerca de 30.000 

indivíduos (incluindo as suas áreas circundantes), aproximadamente metade dos desalojados 

estimados em Angola no novo milénio, procurou forçar o Governo através da organização de 

manifestações públicas de descontentamento, todavia, sem sucesso. O Governo tem ademais 

desencadeado acções para anular as iniciativas mais rebeldes ou reivindicativas. Este 

comportamento de alguns agentes do Estado tem contribuído para fomentar a informalidade em 



PARTE 2 - CAPÍTULO 7 
REACÇÕES LOCAIS EM LUANDA 

 

 

 

420 

Luanda, último reduto de sobrevivência das comunidades remetidas para a margem do sistema 

dominante. 

No que se refere à análise do território, as malhas periurbanas autoproduzidas no bairro Iraque-

Bagdad acompanharam a implementação das malhas urbanas promovidas ou incentivadas pelo 

Estado no âmbito do projecto Nova Vida. O musseque Iraque-Bagdad adjacente à mencionada 

área urbana e habitacional de expansão densificou-se e consolidou-se. Em 2009, no âmbito da 

expansão urbana mercantilizável preconizada em Luanda no sentido sul, o Governo promoveu 

diversos despejos forçados neste bairro. O encontro do musseque com o recém-construído 

empreendimento para média-alta renda Jardim do Éden configura o ponto máximo de tensão entre 

ambas as formas de produção do espaço habitacional. A densificação das áreas periurbanas 

confinantes para norte configura a resposta, a reacção e contra-acção silenciosa da população 

visada pela intervenção autocrática do Estado e do mercado. 

A consolidação, em curso, dos paradigmas de intervenção urbana e habitacional do Governo 

angolano tem fomentado o aparecimento de uma visão alternativa para a produção e 

transformação do espaço habitacional, sobretudo em Luanda. A associação SOS Habitat – Acção 

Solidária configura um exemplo de resistência militante às actuais políticas e práticas públicas de 

transformação urbana a favor das classes dominantes. A associação recorre aos atributos 

singulares da produção quotidiana do espaço habitacional para confrontar as práticas repressivas 

do Governo angolano, todavia opera essencialmente ao nível da metamorfose das consciências, 

apontando para a promoção de acções emancipatórias, em detrimento de condutas mais 

assistencialistas. Por este motivo a sua intervenção na transformação do território não é directa. 

Consiste, acima de tudo, na defesa da organização e participação da população de parcos 

recursos no desenvolvimento de políticas urbanas e habitacionais públicas bottom-up que 

contribuam para a promoção e consolidação da plena cidadania em Angola. 

A associação SOS Habitat foi constituída na sequência das demolições e despejos forçados 

conduzidos pelo Governo angolano, em Benfica (Luanda), em 2002. A generalidade dos activistas 

que a constituem foram vítimas das referidas práticas autocráticas do Governo. Estas práticas 

contribuíram para legitimar a defesa e para favorecer o diálogo com outros residentes periurbanos, 

ao mesmo tempo que conduziram a extremar o discurso adoptado nas eventuais negociações com 

o Estado. Este tende a rejeitar os contributos da associação enquanto representante dos grupos 

sociais de menores recursos. Por este motivo a SOS Habitat tem apelado à alternância partidária 

em Angola no momento democrático eleitoral, tendo como objectivo principal acabar com as 
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actuais práticas autocráticas, urbanas e habitacionais, e que espelham, no cenário angolano, o 

que se passa no contexto internacional de capitalismo neoliberal globalizado. À mesma escala, a 

oposição surge acima de tudo sob a forma de monitorização, divulgação e crítica construtiva. 

A rede de apoios e de parcerias estabelecida entre a SOS Habitat e algumas agências multilaterais 

internacionais, e também com diversas organizações não-governamentais, internacionais e 

nacionais, contribuiu para fortalecer a capacidade de resistência da associação às intervenções 

autocráticas e segregadoras do Governo angolano, à escala local e global. Também contribuiu 

para reforçar o movimento internacional de resistência contra-hegemónica tendencialmente 

crescente à escala internacional. Paralelamente a SOS Habitat tem criticado duramente o 

posicionamento omisso e/ou conivente da maioria dos países ocidentais, principalmente de 

Portugal e da União Europeia, perante a violência e arbitrariedade das práticas segregadoras do 

Estado angolano. Neste âmbito, a associação destaca o incumprimento dos diversos acordos e 

convenções internacionais que advogam a defesa da democracia e dos direitos humanos em 

África em detrimento dos interesses económicos, quer do sector público, quer do sector privado. 

A legislação angolana recentemente produzida com impacte directo no território não se encontra 

harmonizada com estes instrumentos estratégicos. Na mesma linha, a ONU também tem sido alvo 

da crítica da SOS Habitat. Como excepção, a relatoria desta organização para a habitação 

condigna, com a sua condução activa por Raquel Rolnik, constitui uma referência pública para 

esta associação, por se contrapor à lógica dominante da acumulação do capital como factor 

penalizante da qualidade de vida urbana. 

As mensagens dos agentes e clientes do Estado angolano não são coincidentes, nem com a 

legislação urbana e habitacional recentemente impulsionada e aprovada, nem com as práticas em 

curso. A referência ao paradigma da qualificação não corresponde à acepção que lhe é 

habitualmente atribuída de melhoramento e preservação do existente, porque visa a tabula rasa e 

a renovação urbana. No entanto, a imagem pública do Estado tem beneficiado com esta 

estratégia. Por este motivo, observando o risco de perda de propriedade (terra, habitação e 

anexos), a SOS Habitat parou de estimular o investimento comunitário em operações de 

beneficiação ou qualificação urbana e habitacional nos musseques. Como alternativa, a 

associação optou por desenvolver actividades direccionadas para o incentivo à reflexão 

comunitária sobre as práticas autocráticas do Governo e seus impactes sócio-territoriais. A 

estratégia adoptada pela SOS Habitat motivou uma aparente aproximação dos agentes do 

Governo que aceitaram dialogar com a sociedade civil organizada, todavia com o objectivo de 
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dissuadir a crítica e a resistência à governação urbana e habitacional, principalmente no período 

pré-eleitoral. Posteriormente, surgiram novas acções de demolição e de despejo forçado 

promovidas pelo Governo, de redobrada violência. Esta situação coloca interrogações sobre a 

hipótese formulada no início desta pesquisa de que a resistência militante pode operar 

transformações nas racionalidades e nas práticas dos agentes da governação. Este caso empírico 

mostra como o peso da ideologia dominante, aqui veiculado pelo Programa Nacional de 

Urbanismo e Habitação, se sobrepõe à força da resistência. Ao nível da transformação do 

território, esta situação mostra também a proliferação dos musseques não apenas como resultante 

de uma sociedade urbana desigual, mas também como reacção às práticas políticas autocráticas, 

configurando assim uma forma de contra-acção ao Governo, que motiva a posição resistente da 

SOS Habitat. 
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8.1 BREVE INTRODUÇÃO AOS CASOS DE CONTROLO 

O confronto entre produção do espaço habitacional por imposição do Estado ou com o seu 

incentivo e a transformação desse espaço por reacção e/ou resistência às políticas e práticas 

públicas também tem ocorrido noutras Províncias de Angola, no entanto numa escala mais 

reduzida, dado que a grande intervenção habitacional ocorre em Luanda. Neste âmbito, 

procurámos enfatizar a dinâmica de acção e de contra-acção da capital angolana analisando 

dois casos de controlo na cidade do Lobito1, tendo no primeiro adoptado uma perspectiva 

histórica. 

O primeiro caso de estudo, o bairro municipal do Alto do Liro, remonta ao período colonial, 

configurando uma experiência paradigmática de participação popular na produção pública 

habitacional em situação de desalojamento no centro urbano e de realojamento pelo Governo 

local. O segundo caso de controlo no Lobito, o aglomerado habitacional autoproduzido 27 de 

Março, reporta aos anos da passada década, localiza-se na referida região do Alto do Liro, 

também reproduzindo o paradigma do realojamento, agora na distante localidade de Mbango-

Mbango, motivado por despejos forçados. Em ambos as situações, colonial e actualidade, as 

comunidades reagiram ou resistiram às práticas públicas, alcançando resultados diferenciados 

consoante o contexto político-económico, urbano e social.  

Como ocorreu nos outros casos de estudo, para aprofundar os casos de controlo do Lobito 

recorremos às categorias antes identificadas no enquadramento metodológico (ver subcapítulo 

1.2). As dimensões de análise incluem (ver anexo IX) a leitura do território sob o ponto de vista 

das áreas do urbanismo, da arquitectura e habitação. A análise do bairro do Alto do Liro passa 

sobretudo pela sua localização e inserção no território, pela ocupação e transformação da 

envolvente, pela morfologia urbana, unidade habitacional e recursos urbanos. No que se refere 

ao bairro 27 de Março o estudo incide mais sobre as condições do realojamento no Mbango-

Mbango. Subordinada à recolha possível de informação, a análise do bairro Alto do Liro 

direcionou-se para as dimensões da governação e para a sua visão institucional, atentando os 

objectivos, tipos de abordagem, a gestão e financiamento do processo construtivo e a titulação. 

Por sua vez, no caso do musseque 27 de Março o enfoque ocorreu sobre a reacção e contra-

                                                             
1 A cidade do Lobito localiza-se na Província de Benguela, a cerca de 510 km a sul de Luanda. Segundo 
ferramenta Google Maps, a duração média para este percurso automóvel sem trânsito é de 6 horas e 40 
minutos. 
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acção local da sociedade civil, incluindo dimensões como o motivo da resistência, a luta pelo 

direito ao lugar e à habitação, os resultados alcançados junto do sistema de governação, a 

dificuldade de participação no cenário urbano e o papel dos actores não-governamentais na 

articulação entre os grupos sociais de menores recursos vítimas de desalojamentos forçados e o 

Governo provincial. 
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8.2 AUTOCONSTRUÇÃO "APOIADA"  

CONJUNTO HABITACIONAL DO ALTO DO LIRO1 

 

 

Figura 134 – Ortofotomapa do Alto do Liro. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 
 

 

 

 

 

"O "Milagre" viera de longe […]. Depois é a acção, a vontade política de levar melhores condições de vida 
e algum bem-estar a alguns concidadãos, sem mais "fronteiras do asfalto", clássicas e características do 
colonialismo, e agora também seguindo o lema (implícito, intimo…): "a terra é de quem a trabalha… e 
ocupa". […] Conjugar-se-iam, pois, factores positivos: uma Administração Municipal progressista, e seus 
agentes que são ou estimavam ser "angolanos", alguns da velha resistência antifascista [ou mesmo 
independentista]." (Castro Rodrigues, s/d(a)) 

                                                             
1 As entrevistas realizadas a Francisco Castro Rodrigues, arquitecto responsável pela construção do conjunto 
habitacional do Alto do Liro, entre 1970 e 1973, pela Autora e Rafael Pereira (Azenhas do Mar, Portugal, 
23/03/2012; 7/12/2012), foram fundamentais para o desenvolvimento do presente subcapítulo. Como 
mencionado subcapítulo 1.2 sobre a metodologia, o informante autorizou o registo sonoro da recolha de 
informação e agradeceu a sua divulgação no âmbito desta pesquisa. Foram também efectuadas outras 
entrevistas que contribuíram para aprofundar esta investigação. Destacamos as realizadas: (1) a um 
arquitecto angolano, técnico da Comissão provincial de Benguela para a implementação do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação (Autora e Rafael Pereira, Benguela, 2/05/2012); (2) a um activista 
angolano, colaborador de uma organização não-governamental angolana com actuação na área social e 
do território, no Lobito (Autora, correio electrónico, 18/10/2012); e (3) a um residente no bairro municipal 
do Alto do Liro, desde 1973 (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012). O último informante, com 71 
anos no momento da entrevista, construiu a sua habitação com a coordenação técnica de Francisco Castro 
Rodrigues. O contacto com este morador foi possibilitado e intermediado pela organização não-
governamental Omunga e a entrevista foi realizada in situ. 
A análise do território do Alto do Liro e suas diversas dimensões espaciais foi efectuada através de observação 
directa e de estudo iconográfico.  

N 

Sentido Lobito 
1 Km 

Alto do Liro Sentido Luanda  
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TERRITÓRIO 

O conjunto habitacional autoconstruído do Alto do Liro localiza-se no Lobito, entre 

aproximadamente 7 a 10 Km a nascente do seu centro urbano2 consoante o percurso 

seleccionado, transposto o alto-relevo da zona da Bela Vista, perto da zona periférica do 

Chimbuila (figura 135). O plateau do Alto do Liro eleva-se a cerca de 200 - 250 m de altitude 

relativamente à área urbanizada do Lobito (figura 136) e beneficia de um clima ligeiramente mais 

ameno do que a Baixa da cidade, todavia tropical, com aproximadamente menos dois graus de 

temperatura média e cerca de menos 20% de humidade. Actualmente a área (peri)urbana do Alto 

do Liro inclui três grandes bairros: o Congo, o Zaire e a Lixeira. 

Figura 135 – Ortofotomapa do Lobito (S/ 
escala). 

LEGENDA: Conjunto habitacional do Alto do 
Liro (1); zona portuária (2); Liro (3); Canata 
(4). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

No início dos anos setenta, a região do Alto do Liro era desabitada. Os residentes periurbanos 

realojados neste conjunto habitacional em análise, moravam inicialmente em musseques, em 

situação de grande precariedade na zona portuária, no Liro ou na Canata.  

 

Figura 136 – Morros do Alto do Liro na actualidade. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

                                                             
2 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso a 
efectuar por estrada desde a actual grande rotunda de distribuição existente na Estrada Nacional 100 até 
ao centro da cidade do Lobito (zona comercial, na Baixa da cidade). 

Centro  
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1 
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Os musseques do Alto do Liro 

O conjunto habitacional autoconstruído do Alto do Liro, inicialmente destinado aos colonos, 

começou a ser edificado durante o período colonial português, no início dos anos 1970, numa 

área periférica do Lobito sem densidade populacional. Nesta investigação não foi possível 

identificar se este polo habitacional atraiu a chegada de outros grupos sociais de menores 

recursos, para além dos que foram alvo de realojamento, e se promoveu a ocupação da 

envolvente, desde a sua construção até ao final do período de guerra civil (1975-2002).  

Todavia, a análise de um ortofotomapa de 20043 permitiu identificar a existência de musseques 

a tornejar, por vezes mesmo a interpenetrar o referido conjunto habitacional na referida data 

(mapa 16). A sua comparação com um ortofotomapa de 20124 mostra que a densificação 

periurbana do Alto do Liro ocorreu em grande escala, por entre taludes ou em áreas de difícil 

acesso (mapa 17), na primeira década do milénio já em período de paz, coincidente com o 

arranque da actual estratégia urbana e habitacional de reconstrução nacional do Governo 

angolano. 

 

Mapa 16 – Bairro municipal do Alto do Liro e musseques confinantes (2004) 

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (11/ 04/ 2004).  

                                                             
3 A imagem aérea consultada foi obtida através de ferramenta Google Earth. O documento tem data de 11 
de Abril de 2004. 
4 Idem. O documento tem data de 3 de Dezembro de 2012. 
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Mapa 17 – Bairro municipal do Alto do Liro e musseques confinantes (2012). 

Fonte: Desenho da Autora (2014) produzido em Autocad sobre ortofotomapa Google Maps (3/12/2012). 

No Lobito, assim como ocorreu em Luanda nos conjuntos residenciais do Nova Vida, Lar do 

Patriota e nova cidade do Kilamba, a expansão urbana do Alto do Liro, ainda que tarde, 

magnetizou o aparecimento de áreas periurbanas direccionadas para o acolhimento das 

comunidades mais carenciadas em busca dos recursos urbanos, ou seja, dos benefícios da 

urbanização (infra-estruturas, serviços, trabalho, comércio, lazer, etc…). 

Também como ocorreu na nova cidade do Kilamba, onde o Governo angolano previu a sua 

expansão urbana mercantilizável através da construção de um novo conjunto residencial, para a 

região do Alto do Liro o Governo provincial de Benguela arquitectou a construção de áreas 

habitacionais, maioritariamente direccionadas para o alojamento de técnicos e quadros 

profissionais afectos à construção da nova refinaria do Lobito5.  

Não foi possível identificar nesta pesquisa se as novas áreas a edificar previstas pelo Governo 

para a envolvente do Alto do Liro se enquadram no âmbito das novas reservas fundiárias do 

Estado, como regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 89/08 e/ou pelo Decreto-Lei n.º 90/08. 

Contudo, sabemos que a referida ocupação reproduz a estratégia do Governo angolano de 

                                                             
5 A refinaria do Lobito pertence à Sonangol e prevê uma capacidade de processamento de 200 mil barris 
por dia. Em Dezembro de 2008 a empresa norte-americana KBR foi contratada para construir a obra (Izundu, 
09 Dez. 2008). Esta teve início em Dezembro de 2012 (Ver Angola, 12 Dez 2012b). 
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produzir novos espaços habitacionais direccionados para grupos sociais de maiores recursos, 

visando eliminar os musseques de Angola.  

Actualmente, as habitações construídas durante o período colonial (figura 137) e a sua gradual 

ampliação fundem-se, quer com os anexos construídos dentro do perímetro dos lotes inicialmente 

demarcados (figura 138), quer com as novas construções habitacionais ditas irregulares dos 

musseques envolventes.  

 

 

 

 
Figura 137 – Exemplos de moradias construídas 
no Alto do Liro no período colonial no estado 
actual.  

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

Figura 138 – Delimitação e ocupação do interior dos lotes do Alto do Liro.  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

As habitações recentemente construídas pelos grupos sociais de baixa renda nas áreas 

periurbanas do Alto do Liro apresentam geometrias diferenciadas e são maioritariamente de piso 

único. Porém, existem algumas ampliações pontuais de até três pisos. O crescimento em altura 

ocorre de acordo com as necessidades de espaço e/ou a maior capacidade financeira dos 

agregados familiares e são um indicador de maior estatuto social e económico. Também são 

reveladores de que os musseques de Angola acolhem presentemente vários estratos sociais 

diferenciados. 

Na generalidade, estas edificações autoconstruídas recorrem ao sistema estrutural em betão, 

composto por pilares e vigas. Como antes assinalado (ver subcapítulo 6.2 sobre o conjunto 

habitacional de realojamento do Panguila), os grupos sociais sem recursos para aceder ao 

mercado privado habitacional optam por este método construtivo sempre que este seja 

1 2 
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financeiramente comportável para as suas diminutas poupanças. Ao mesmo tempo, as paredes 

apresentam panos de alvenaria de tijolo ou de blocos de cimento à vista ou rebocados, 

esporadicamente pintados com cores diversas. Esta variação de acabamentos pontua a 

singularidade dos agregados familiares e expressa a diversidade de recursos (ver Raposo e 

Salvador 2007). Na mesma linha, excepcionalmente as paredes exteriores das edificações são 

revestidas a material cerâmico, para garantia de maior impermeabilização, resistência e 

durabilidade. O seu coroamento é, em diversas situações, destacado e marcado por um friso, 

alusão às moradias do período colonial tardio. Como refere Raposo (2012, p.186): "[a] 

platibanda […] permite simular uma cobertura em laje de betão que confere mais prestígio […]".  

Os rasgos dos vãos tendem a ser de pequena dimensão e nem sempre possuem caixilharia, quer 

seja de madeira, quer seja metálica, nem vidro simples. As janelas também podem ter grades 

metálicas, símbolo da necessidade de defesa de potenciais invasores. Por vezes, as portas de 

entrada são assinaladas por tecidos coloridos que permitem, simultaneamente, a garantia de 

privacidade para o exterior e a tão necessária ventilação (figura 139/1).  

Bastantes construções existentes nas áreas periurbanas do Alto do Liro são em bloco de adobe 

seco ao sol, aparelhado e argamassado. Neste caso, as casas são bastante mais frágeis e 

apresentam uma dimensão mais reduzida (figura 139/2): "as casas de adobe que persistem ou 

as novas casas de paredes de adobe, […], ainda construídas no virar do milénio, deterioram-se 

rapidamente, por falta de protecção contra as chuvas tropicais" (Raposo, 2012, p.184). A 

circulação de ar é efectuada através de pequenas fenestrações. Os vãos muitas vezes não 

apresentam caixilharia e esta, quando existe, é feita em madeira todavia sem vidro. Em 

contrapartida apresentam antes protecções opacas em madeira colorida. As portas de entrada, 

também na generalidade em madeira, encontram-se normalmente destacadas pela cor azul ou 

vermelha. Assim como ocorre nas construções em blocos de cimento, este vão exterior de acesso 

à moradia encontra-se, por vezes, pontuado pela colocação de tecidos leves com cores diversas 

e vibrantes.  
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Figura 139 – Musseque do Alto do Liro. 

LEGENDA: Casas em blocos de cimento (1); casas em bloco de adobe (2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Em ambos os tipos de construção, as coberturas apresentam uma ou duas águas em chapa 

ondulada de zinco. As propriedades deste material favorecem o sobreaquecimento dentro das 

habitações. Estas chapas encontram-se presas às paredes exteriores das casas com pedras da 

região ou com blocos de cimento pousados na cobertura. Neste cenário, não identificámos a 

existência de caleiras para o escoamento das águas pluviais, o que constitui uma fragilidade 

perante uma intempérie. Quando o terreno é muito íngreme, a habitação e seus anexos são 

demarcados por um soco de pedra local aqui aparelhada e argamassada. Muitas destas 

construções ainda estão em curso, corroborando a ideia de uma densificação contínua e 

progressiva dos musseques do Alto do Liro. 

Como existe pouca arborização, o terreno é muito árido e o clima muito quente, a população 

plantou árvores de ensombramento ou de fruto perto das habitações. Como antes mencionado (ver 

subcapítulo 6.2 sobre o conjunto habitacional do Panguila) este procedimento é muito recorrente 

no meio dos residentes periurbanos e também realojados. As antenas parabólicas polvilham a 

paisagem com alguma frequência. Ao mesmo tempo a existência de ar condicionado é muito 

pontual, reforçando a ideia de que, apesar das diferenças sociais existentes, este território se 

encontra maioritariamente ocupado por grupos sociais de menor recursos financeiros. 

Nos musseques do Alto do Liro as edificações precárias em chapa de zinco são muito escassas e 

surgem esporadicamente (figura 140). No que se refere à esfera habitacional tendem a denunciar 

um cenário de maior pobreza. À semelhança de outras construções convencionais e de alguns 

alpendres de habitações coloniais estas construções precárias também servem para o comércio 

informal. No Alto do Liro o mercado informal tende a avolumar-se ao longo da sua estrada 

principal (Estrada Nacional 100) onde opera sobretudo sob frágeis guarda-sóis de lona, afastado 
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das bermas das estradas visando salvaguardar, quer a segurança rodoviária, quer a integridade 

física dos comerciantes. 

 

 

 

 

 

Figura 140 – Construção em chapa de zinco para 
comércio informal. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

"Temos estradas, vamos agora ocupar aqueles espaços!  

Porque a cidade ideal era ali em cima"6 

A significativa complexidade topográfica, a irregularidade do solo, os taludes existentes e a 

grande diferença de cotas, condicionou e determinou a criação de vias estruturantes nas cristas 

dos morros do Alto do Liro. Ao mesmo tempo, as vias secundárias, perpendiculares aos eixos 

principais, delimitam as plataformas planas com cotas altimétricas sequenciais. Nesses terraços 

foram demarcados os lotes onde se encontram as habitações autoconstruídas durante o período 

colonial: "é um trabalho difícil mas não impossível. Aqui e ali já surgiram pequenos núcleos de 

reordenamento de habitação." (Anónimo, [?] Jun. 1972, p. 43). As primeiras 7.500 habitações, 

erguidas entre 1970 e 1973, distribuíram-se dentro dos lotes assinalados, que contemplavam 

áreas amplas, compreendidas entre cerca de 1.000 m2 e 1.500 m2.  

"Foram construídas as 7.500 [casas] e ainda ficaram mais zonas urbanizadas do mesmo tipo. 

Depois eu vim embora7. [Já a residir em Portugal informaram-me:] o Alto do Liro está a continuar de 

acordo com os seus planos, também lá em cima nos morros." (entrevista a Francisco Castro 

Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012) 

Realçamos o curto espaço temporal em que as habitações do conjunto habitacional do Alto do 

Liro foram edificadas, principalmente por comparação com a quantidade de moradias 

recentemente disponibilizadas pelo Governo angolano no conjunto habitacional do Panguila: 

6.200 construções em cerca de nove anos. Por sua vez, a área dos lotes atribuídos no conjunto 

                                                             
6  Extracto de entrevista de Francisco Castro Rodrigues (Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 
7/12/2012). 
7 Em 1984, por motivo de saúde da sua mulher. 
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de realojamento do Panguila é substancialmente inferior (ver subcapítulo 6.2) à dos lotes 

demarcados pelo Governo português no conjunto habitacional do Alto do Liro. 

As vias de acesso ao conjunto habitacional do Alto do Liro, construídas nesses últimos anos do 

poder colonial, foram maioritariamente revestidas a Macadame8. Todavia, a solução adoptada 

não salvaguardou a durabilidade das estradas que, devido ao crescente aumento de utilização, 

às chuvas tropicais e à falta de manutenção, se danificaram ao longo de quatro décadas. 

Actualmente o tráfego viário no Alto do Liro é muito mais intenso do que na época colonial. 

Diariamente circulam inúmeros veículos, principalmente na Estrada Nacional 100, muitos em 

direcção às Províncias do interior ou do norte de Angola, incluindo as duas Províncias mais 

procuradas de Luanda-Bengo. 

Recentemente (2011) algumas vias de circulação do Alto do Liro foram terraplanadas, 

compactadas e asfaltadas (figura 141/1). Também foram inauguradas novas valas para melhor 

escoamento das recorrentes e abundantes águas pluviais9. Os trabalhos de melhoramento destas 

infra-estruturas viárias e de drenagem contribuíram para a diminuição do excesso de pó existente 

no ar e das lamas formadas nos muitos dias de chuva. As obras de qualificação ocorreram no 

âmbito do projecto de construção da mencionada nova refinaria do Lobito e beneficiaram, quer 

os habitantes da cidade urbanizada (Baixa do Lobito), quer os residentes do conjunto habitacional 

do Alto do Liro e seus musseques. 

Todavia, algumas vias recentemente asfaltadas no Alto do Liro não contemplam valas de 

drenagem. Quando existem pequenas valetas parciais e as habitações, coloniais ou dos 

musseques, se encontram perto das vias de circulação automóvel, as famílias têm de construir 

rampas de acesso. Por outro lado, embora em alguns casos existam lancis, muitos passeios 

permanecem inacabados10 ou são mesmo inexistentes, dando lugar a enormes crateras de terra 

e pó. As vias secundárias são muito irregulares, são em terra-batida e encontram-se muito 

danificadas (figura 141/2). 

                                                             
8 Tipo de pavimento que consiste em assentar três camadas de pedras com dimensões diferenciadas, sobre 
fundação de terra e cobertas com cascalho fino, com valas laterais para escoamento das águas pluviais. 
9 Mais informação encontra-se disponível em Angop (27 Out. 2011d) e Silva (2011). 
10 Perto da Baixa do Lobito é ainda possível encontrar alguns troços de passeio em calçada. 
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Figura 141 – Acessos no Alto do Liro. 

LEGENDA: Via asfaltada (1); via em terra batida (2). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Recentemente, os Serviços Técnicos da Comissão Provincial de Benguela, direccionados para a 

implementação local do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação em vigor, traçaram a 

expansão da urbanização do Alto do Liro segundo a sua morfologia urbana inicial, apenas no 

que se refere à rede viária, no entanto preconizando construções em altura. Neste contexto, a 

urbanização da região do Alto do Liro pode ocorrer no sentido do interior (nascente), 

considerando que a poente existe o Oceano Atlântico, a norte encontra-se implantada a 

generalidade da indústria e a sul densificaram-se os musseques. Todavia, os moradores 

periurbanos do Alto do Liro receiam, com fundamento, que o Governo venha a demolir os 

musseques para expandir a cidade urbanizada (ver o próximo subcapítulo sobre o conjunto 

habitacional autoproduzido 27 de Março).  

"As pessoas gostavam das casas e [estas] tinham boa construção"11 

A generalidade das habitações do conjunto habitacional do Alto do Liro edificadas no final do 

período colonial (1970-1973) foi construída pelas comunidades realojadas, vindas da zona 

portuária, do Liro ou da Canata, como antes referido. As comunidades contaram com o apoio 

técnico e logístico disponibilizado pela Câmara Municipal do Lobito. As habitações foram 

adaptadas às necessidades e às capacidades financeiras e logísticas dos agregados familiares: 

"milhares de lotes com milhares de facilidades estavam ali à disposição de gente humilde 

(Anónimo, [?] Jun. 1972, p. 43). A população proveniente dos bairros autoproduzidos mais 

centrais adquiriu os materiais de construção (ver subponto da governação sobre gestão e 

financiamento do processo construtivo) e começou a dar forma às novas habitações. Estas 

                                                             
11  Extracto de entrevista a um residente no bairro municipal do Alto do Liro, desde 1973 (Autora e Rafael 
Pereira, Lobito, 4/05/2012). 
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apresentavam plantas simples e cuidadas, por vezes distintas entre si, com dimensões 

diferenciadas (figura 142). 

 

Figura 142 – Moradias coloniais do Alto do Liro.  

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Tendencialmente isoladas ou geminadas, sempre de piso único, as residências incluíam as 

cozinhas e as instalações sanitárias dentro da própria habitação. Como mencionado (ver 

subcapítulo 5.2 sobre a cidade do Kilamba) nos musseques de Luanda a cozinha fechada, no 

exterior da casa ou no seu interior emerge na década de 1990 e indica uma melhoria das 

condições de habitabilidade. Quanto à construção de instalações sanitárias, Raposo e Salvador 

(2007) referem a sua emergência no início do milénio, sendo estas raramente contempladas na 

habitação inicial. Por estes dois motivos, entre outros a aprofundar nos subpontos sobre a 

governação, as casas autoconstruídas no Alto do Liro foram inovadoras relativamente à melhoria 

das condições de higiene e de habitabilidade, introduzindo para as populações autóctones 

padrões semelhantes aos dos colonos12.  

Na década de 1970, as moradias construídas no Alto do Liro apresentavam características 

singulares. Os acabamentos das habitações autoconstruídas no Alto do Liro eram, em geral, 

diferenciados e as pinturas nas paredes por vezes revelavam motivos de natureza decorativa. 

Quando existiam, os muros de delimitação dos lotes também apresentavam cores e geometrias 

distintas. As habitações eram construídas de acordo com as necessidades e possibilidades dos 

                                                             
12 De acordo com entrevista a Francisco Castro Rodrigues (Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, 
Portugal, 23/03/2012), na década de 1970 a maioria das cozinhas e instalações sanitárias existentes nas 
casas de colonos, em áreas urbanizadas do Lobito, costumavam estar localizadas no exterior das residências, 
no fundo dos lotes. 
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agregados familiares a realojar. A administração colonial não autorizava a posterior construção 

de anexos13.  

A generalidade das moradias do conjunto do Alto do Liro foi construída segundo o método 

convencional, com estrutura de betão armado e alvenaria de tijolo cerâmico. Todavia, por pedido 

expresso de alguns dos futuros moradores, determinadas moradias foram erguidas em tijolo de 

adobe seco ao sol no local. As coberturas foram executadas em telha cerâmica, de aba e canudo 

ou de marselha, ou então em chapas de fibrocimento14: "dávamos também liberdade para que 

aplicassem as suas técnicas, controlado de certo modo. Mas nunca permitimos capim nos telhados, 

nem zinco tão-pouco" (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, 

Azenhas do Mar, Portugal, 7/12/2012). 

As habitações autoconstruídas no Alto do Liro, durante a década de 1970, continuam a 

representar uma referência de qualidade de construção de baixo custo, principalmente para os 

moradores dos musseques do Lobito (entrevista a um representante de organização não-

governamental angolana, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012).  

A casa do S. L. Benfica15, por exemplo, edificada por um dos moradores realojados no Alto do 

Liro no início da década de 1970, foi construída recorrendo ao referido método convencional 

(betão e tijolo cerâmico) e à cobertura de fibrocimento. A habitação apresenta gradeamentos 

metálicos singulares, para protecção dos vãos, bem desenhados e pintados à cor branca ou 

vermelha. Os painéis de azulejos, aplicados nas paredes exteriores, permanecem intactos. As 

pinturas exteriores, em tons de amarelo e rosa escuro, mantêm-se cuidadas. Os pavimentos 

exteriores e os canteiros, em betonilha afagada com mosaicos coloridos, encontram-se 

perfeitamente limpos. As árvores plantadas dentro do pátio exterior garantem o ensombramento 

na frente do lote e da casa (figura 143). Tal como nos musseques, no conjunto habitacional do 

Alto do Liro muitas famílias plantaram árvores nos seus lotes para criar o necessário 

ensombramento.   

                                                             
13 Segundo a mesma fonte (nota de rodapé 12), no final da época colonial, os anexos que serviam de 
garagem, para armazenamento de lenha, de arrecadação, ou de quarto para os empregados domésticos, 
eram muitas vezes maiores que a habitação principal. 
14 A chapa de fibrocimento é mais leve do que a telha cerâmica, a sua montagem é mais rápida e permite 
uma grande economia na estrutura de suporte. Em contrapartida, a telha cerâmica é mais fresca e mais cara.  
15 Por referência ao clube de futebol português. 
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Figura 143 – Casa do S.L. Benfica no conjunto habitacional colonial do Alto do Liro. 

LEGENDA: Pátio de entrada (1-.2); entrada de garagem (3); muro com portão (4). 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

A lateral é coberta por um telheiro de chapa ondulada de zinco16, um material cuja utilização 

não era autorizada pelos serviços camarários coloniais. O lote encontra-se protegido por muros 

amarelos bem pintados. Os gradeamentos bancos e vermelhos encontram-se devidamente 

preservados. O acesso ao interior do lote é consumado através de um portão mais estreito para 

pessoas e de outro mais largo e metálico para automóvel. Ambos encontram-se em muito bom 

estado de conservação. Quando não existem falhas de electricidade no bairro, a iluminação 

exterior é assegurada por lanternins (figura 144).  

 

 

 

 

 

Figura 144 – Muro e gradeamento lateral da casa 
do S.L. Benfica no Alto do Liro. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

 

                                                             
16 Os pátios destas casas coloniais também tendem a apresentar chapas de policarbonato ondulado. 
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" […] não foram esquecidas as necessidades mais prementes como zona comercial, recreio e 

diversões"17  

Entre 1970 e 1973, o Município do Lobito optou por arborizar o conjunto do Alto do Liro. 

Contudo, as árvores plantadas nessa época rapidamente se revelaram escassas para as 

especificidades da região, naturalmente agreste, quente e árida. A falta de sombra no local 

condicionou fortemente a fruição dos espaços públicos, que actualmente consistem em espaços 

residuais de terra batida, maioritariamente sobrantes ao longo das vias de circulação, sejam 

principais ou secundárias. Actualmente, estas áreas tendem a servir o comércio informal, para 

parqueamento de candongueiros ou para ponto de paragem de táxis-mota18 (figura 145). Em 

2011, no âmbito das referidas obras de qualificação de infra-estruturas do Alto do Liro, a 

Administração Municipal comprometeu-se com a plantação de novas árvores de ensombramento 

(Silva, 2011).  

 

Figura 145 – Acessos e apropriação dos espaços exteriores no Alto do Liro. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012). 

Relativamente aos equipamentos, ao longo da década de 1970, em período colonial ou no 

Governo independente, durante o seu breve período socialista, o projecto do Alto do Liro 

contemplou igualmente a construção privada de uma área comercial, a par da promoção de 

algumas creches e/ou de escolas municipais. Um dos exemplos identificados corresponde à 

implementação de uma escola de ensino feminino a pedido expresso da Missão Católica 

implementada no local. 

"A certa altura os meus amigalhaços revolucionários também diziam: então você está a dar apoio 

aos católicos? Pois estou, o Estado não faz escolas e elas fazem! Ajudo… […] Fui criticado, mas 

até me lembro que eram as Madres Doroteias que dominavam lá o ensino feminino e um dia 

aparecem-me lá na Câmara […] muito aflitas e preocupadas: nós precisamos de uma igreja mas 

                                                             
17  Extracto do artigo "O milagre do Alto do Liro", segundo Anónimo ([?] Jun. 1972, p. 43). 
18 Este transporte é muito comum em Angola e serve essencialmente para efectuar a circulação dentro dos 
estreitos caminhos dos musseques. 
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não podemos fazer! Não vai fazer por que carga de água? Ah, o Governo não deixa19. […] Não, 

o Governo não proíbe nada a religião. Pelo contrário, apoia [a construção dos equipamentos]! 

Agora tem de ser é com disciplina e de acordo com os Planos de Urbanização. Foi a novidade na 

altura." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, 

Portugal, 7/12/2012)  

Actualmente o Alto do Liro encontra-se saturado pela interpenetração dos musseques e carece de 

novos equipamentos sociais e prestadores de serviços (figura 146): "o que nos vale é a igreja 

para a educação da população: quando há um casamento ou um óbito as crianças ficam sem 

sala de aula" (entrevista a um morador no bairro municipal do Alto do Liro desde 1973, pela 

Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012). Exceptuando um Instituto Politécnico, inaugurado 

em 2007 na Estrada Nacional 100, junto ao bairro 27 de Março (ver subcapítulo 8.3), não foi 

possível identificar, nesta investigação, quais os equipamentos edificados no novo milénio para 

apoio à comunidade (peri)urbana do Lobito e/ou especificamente do Alto do Liro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 146 – Igreja no Alto do Liro. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Com inicialmente identificado, as habitações autoconstruídas no Alto do Liro durante o período 

colonial ficavam longe do centro urbanizado do Lobito, sequentemente da generalidade dos 

benefícios da urbanização, incluindo a possibilidade de acesso às oportunidades de emprego 

maioritariamente existentes na Baixa da cidade. Sem transporte colectivo regular, os novos 

residentes do conjunto do Alto do Liro passaram a ter de se deslocar a pé, durante 

aproximadamente uma hora e um quarto, às vezes por entre barrancos e mato, no sentido do 

centro da cidade. Actualmente um percurso de candongueiro é suficiente para chegar a este 

destino e demora cerca de 10 minutos20. 

                                                             
19 Após a independência de Angola, durante o período socialista, todos os projectos para novos templos 
tinham de ser submetidos para aprovação ao Governo central. 
20 A duração do percurso foi identificado pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao 
trajecto mais curto a efectuar desde a zona onde actualmente existe a grande rotunda de distribuição na 
Estrada Nacional 100 (Alto do Liro) até ao centro do Lobito (zona comercial, na Baixa da cidade). As 
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" [A Câmara] tinha logo de fazer esse tipo de infra-estruturas […]. 

 Era a sua obrigação, uma vez que o bairro estava aprovado e em funcionamento"21 

Sob o domínio colonial, a Administração Municipal garantiu a instalação das infra-estruturas 

básicas no conjunto habitacional do Alto do Liro. A rede de abastecimento eléctrica, pública e 

privada, foi instalada pela empresa privada SONEFE22. A rede de abastecimento de água potável 

e o sistema de saneamento básico foram providenciados pelos serviços camarários. No entanto, 

o abastecimento de gás não foi instalado. Depois de 1975, com a independência de Angola e 

com a retirada da maior parte da mão-de-obra qualificada do país, o acesso às infra-estruturas 

ficou muito condicionado.  

Actualmente, a capacidade das barragens hidroeléctricas e das centrais térmicas da região é 

insuficiente para responder às necessidades de abastecimento eléctrico de toda a Província de 

Benguela. Por este motivo, o conjunto habitacional autoconstruído no Alto do Liro no período 

colonial, agora densificado com o crescimento do musseque, apresenta expressivas falhas de 

iluminação. Em 2011, o Governo angolano divulgou a intenção de colocar novos postes de 

energia eléctrica na região (Silva, 2011). Contudo, como anteriormente indicado (subcapítulo 

5.2), o Governo angolano foi alertado para o facto de não existirem infra-estruturas suficientes 

para suportar o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação em curso. Caso a situação não 

seja melhorada e ultrapassada, a expansão urbana mercantilizável prevista para o Lobito deverá 

sofrer constrangimentos, como já acontece no conjunto habitacional municipal do Alto do Liro e 

nos seus musseques. 

Actualmente é possível observar alguns postes de média tensão atravessando o horizonte, 

simultaneamente com postes de baixa tensão que pontuam o espaço habitacional ao longo das 

vias de acesso. Os primeiros são de maior dimensão e suportados por estrutura de betão. Os 

segundos configuram pequenos troncos de madeira que fornecem electricidade, quer para a 

iluminação pública, quer para as habitações coloniais e seus anexos. Como identificado no 

conjunto habitacional do Panguila (ver subcapítulo 6.2) o abastecimento de electricidade para uso 

doméstico é também, neste caso particular, consumado através de um estandarte metálico junto à 

fachada.   

                                                             
despesas inerentes à referida deslocação serão aprofundadas no subcapítulo 8.3 sobre o aglomerado 
habitacional autoproduzido 27 de Março. 
21  Extracto da entrevista de Francisco Castro Rodrigues (Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 
7/12/2012). 
22 A SONEFE era uma referência no mercado da electricidade no período colonial, entre1957 a 1973. 
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No que se refere ao abastecimento de água potável e aos esgotos o sistema encontra-se muito 

saturado, quer pela construção dos anexos dentro dos lotes iniciais, quer pela densificação dos 

musseques que actualmente interpenetram o conjunto habitacional: "se há uma casa colonial com 

esgoto é uma excepção" (entrevista a um activista angolano, colaborador em organização não-

governamental angolana que actua na área sócio-territorial no Lobito, pela Autora, correio 

electrónico, 18/10/2012). Na generalidade dos casos, o sistema hidráulico encontra-se 

interrompido ao nível do solo e a tubagem exterior encontra-se muitas vezes exposta à vista 

desarmada e às intempéries.  

Ao mesmo tempo, nos musseques do Alto do Liro muitas das construções não têm acesso a 

electricidade. Algumas famílias fazem puxadas das habitações vizinhas e ajudam no pagamento 

mensal das contas. Outras recorrem ao uso de geradores domésticos. A água é muitas vezes 

comprada aos agregados vizinhos, que a armazena em reservatórios individuais. Como 

mencionado o preço praticado pela venda informal de água depende da escassez. Nestes 

musseques também não existe qualquer sistema de saneamento básico, o que condiciona a saúde 

pública da região. 

GOVERNAÇÃO 

A edificação do bairro municipal do Alto do Liro ocorreu no âmbito da reformulação do Plano de 

Urbanização do Lobito efectuada pelos serviços municipais da cidade, entre 1959 e 1966. O 

projecto foi acarinhado pelo Presidente da Câmara, Orlando Costa23, e foi desenvolvido, entre 

1970 e 1973, no âmbito dos Serviços de Urbanização e Arquitectura do Município, sob 

coordenação técnica do seu Director, o arquitecto Francisco Castro Rodrigues: "foi essa 

coincidência de um secretário muito bom, uma vereação capaz e os técnicos que estavam 

dispostos a fazer, a arrepanhar as mangas. Enfim, apoiou-se o mais que se pode e aquilo 

realmente entusiasmou toda a gente!" (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e 

Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012). 

Como mencionado no início desta tese (ver subcapítulo 2.2), o Governo de Portugal seguia uma 

linha ideológica de apartheid racial. Neste cenário foram poucos os técnicos portugueses que 

procuraram e conseguiram defender a integração sócio-territorial das populações autóctones nas 

áreas de expansão das diversas cidades de Angola. A prestação de Castro Rodrigues configurou 

                                                             
23 Orlando Henrique Pedrosa Costa foi Presidente do Município do Lobito entre 1971 e 1975. Nesta 
qualidade, integrou também a Câmara Corporativa em representação dos Municípios das Províncias 
Ultramarinas. Segundo Castro Rodrigues (s/d(a)) foi nomeado por pressão popular. 
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uma expressiva excepção num cenário geográfico e histórico de grande desigualdade e exclusão 

social. Todavia, a sua actuação só foi possível com a concordância da governação local, também 

atípica para o cenário ultramarino dominante: "[Orlando Costa efectuou uma] "competente […] 

gestão dos deveres e poderes oficiais", […] [pois] conhecia bem os problemas (e dramas) do 

povo. Em 2/1/73 promulga, após conclusão do complexo estudo, a regulamentação orgânica da 

"Operação Alto do Liro"" (Castro Rodrigues, s/d(a)). 

"Vamos correr com as sanzalas daqui para fora!"24 

O primeiro grande incentivo para a concretização da operação Alto do Liro consistiu na libertação 

de terrenos de grande dimensão e localizados em zonas estratégicas da cidade do Lobito, pelas 

populações autóctones neles residentes, para instalação de novas unidades industriais. De uma 

maneira geral, o cenário assemelha-se às actuais estratégias de renovação urbana das áreas 

pericentrais, promovidas pelo Governo angolano, com maior expressão em Luanda. 

"A cidade [do Lobito] começou, a certa altura, a ser preferida por grandes indústrias […], e os 

terrenos ideais […] eram junto ao porto e terminal do caminho-de-ferro […] E, portanto, tivemos de 

libertar os terrenos dessa zona, que eram precisamente as grandes sanzalas [do Lobito] […]. E 

tivemos de fazer isso rapidamente porque apareceu uma empresa qualquer que queria vinte ou 

trinta mil metros quadrados de terreno. A malha dos lotes industriais que o Plano de Urbanização 

mantinha de cá [de Portugal] era da ordem dos três mil metros [quadrados], no máximo. [Pensámos:] 

não temos terreno para isto." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, 

Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012)  

A Câmara Municipal do Lobito justificou as suas acções alegando pretender, desta forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana e habitacional das comunidades de 

baixos recursos residentes em áreas críticas, alagadas e intransitáveis na época de chuvas, 

maioritariamente pertencentes aos serviços do caminho-de-ferro, e/ou sem condições de 

salubridade, como na antes assinalada zona portuária, no bairro do Liro ou na Canata (figura 

147): "[é] necessário acabar com aquele lugar infesto que dá pelo nome de bairro da Canata" 

(Anónimo, [?] Jun. 1972, p.43). 

                                                             
24  Extracto da entrevista de Francisco Castro Rodrigues (Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 
23/03/2012).  
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Figura 147 – Esboço de mapa do Lobito.  

Fonte: Fotografia do arquivo pessoal de Francisco Castro 
Rodrigues (s/d). 
Imagem fotografada pela Autora (2012). 

"Uma gota de água neste vastíssimo oceano que é o problema de alojar a gente pobre e humilde 

cujas posses não comportam alugar um apartamento ou "bungalô" nas zonas "grã-finas" da nossa 

cidade. […] Mas como para grandes problemas exigem-se grandes decisões, os componentes da 

nossa Câmara e o respectivo Serviço de Urbanização aceitaram o desafio." (Anónimo, [?] Jun. 

1972, p.43) 

Neste contexto, o Município direccionou a sua estratégia habitacional para a resolução dos 

problemas das classes mais carenciadas do Lobito e procurou promover o realojamento da 

população de baixos recursos em "habitações decentes (não luxuosas) […] [e criar aquele] 

conforto que toda a criatura humana tem direito" (Anónimo, [?] Jun. 1972, p.43) – "Operação 

Alto do Liro: realojamento em condições urbanas de populações até então suburbanas" (Castro 

Rodrigues, s/d(b)). Paralelamente, o Município pretendeu prevenir o aparecimento de novos 

musseques em áreas periféricas da cidade.  

Como identificado por Amaral (2005) e Martins (2005; 2012) para a cidade de Luanda, no 

período pré-independência, nas décadas de 1960 e 1970, a renovação urbana em curso à data 

espelhou, quer a abertura de Angola aos mercados globais, quer uma maior e mais expressiva 

entrada e saída de investimentos financeiros nesse território ultramarino. Ainda que em menor 

escala, o fenómeno também ocorreu na cidade do Lobito, como mencionado a propósito da 

instalação de grandes unidades industriais junto ao centro da cidade, em substituição dos 

musseques existentes nas áreas periurbanas mais centrais.  

Por um lado, a Administração Municipal procurou beneficiar os investidores privados através do 

despejo dos grupos sociais de menores recursos que residiam em áreas estratégicas do Lobito. Por 

outro, procurou melhorar as condições de habitabilidade dessas comunidades através da 

atribuição de moradias condignas. Paralelamente pretendeu conseguir controlar o crescimento 

urbano acelerado em áreas periurbanas, no Lobito. A intenção é coincidente com a actual 
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estratégia do Governo angolano que visa regularizar os ocupantes das áreas ditas irregulares, 

actualmente classificadas como ilegais. 

Não foi possível identificar qual o impacto da adopção desta estratégia urbana e habitacional, 

durante os anos de 1970 nessa matéria. Todavia, verificou-se que a grande densificação dos 

musseques do Alto do Liro ocorreu a partir do fim da guerra, em pleno período de reconstrução 

nacional. Considerando a escala contemporânea da problemática periurbana em Angola, 

principalmente em Luanda, a possibilidade deste tipo de intervenções lograr estancar a expansão 

e/ou densificação dos musseques é actualmente mais reduzida.  

"A certa altura fazia-se o chamamento da população para discutir certos pontos do Plano 

Director, para falar"25 

A primeira versão do Plano de Urbanização do Lobito foi trabalhada por Francisco Castro 

Rodrigues, no Gabinete de Urbanização Colonial (GUC), em Lisboa, entre 1948 e 1954. 

Posteriormente, ao serviço do Município, verificando a sua inadequação – motivada pelo total 

desconhecimento dos aspectos geográficos, climatéricos e sociais –, o arquitecto procedeu à sua 

reformulação. Esta alteração influenciou a sua relação e a do Município com a população local, 

maioritariamente portuguesa, tendencialmente relutante às directrizes dos técnicos do Terreiro-do-

Paço26.  

O Plano de Urbanização de 1966 pretendeu gerar "um novo "senso de cidade". E não o 

sentimento de arquipélago de bairrinhos" (Castro Rodrigues, s/d(c)) (figura 148) e contrariou a 

tendência da administração colonial portuguesa de construir bairros autónomos específicos, com 

características distintas, para classes socioeconómicas diversas (trabalhadores, ferroviários, 

indígenas, etc…).   

                                                             
25  Extracto do artigo "Prémio SP-AICA 2010 arquitectura distingue arquitecto do "Lubito"" (Castro Rodrigues 
apud Salvador e Menezes, 23 Mar. 2011, http://arquitectos.pt/index.htm?no=2020492608,155 [Consult. 
18 Set. 2011]).  
26 Expressão relacionada com a proximidade com o Governo da metrópole.  

http://arquitectos.pt/index.htm?no=2020492608,155
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"O Alto do Liro fazia já parte do Plano Geral [de 

Urbanização] do Lobito como bairro europeu. […] 

Felizmente não houve tempo de fazer [planos] para 

indígenas. [Os europeus perguntavam:] então agora 

estes talhões27 todos [são] para esta gente? [Eu 

respondia:] pois, não há tempo… Então, famílias 

africanas passaram a ter talhões iguais aos dos 

outros ali ao lado. Isso foi um problema, criticaram… 

eu fui muito criticado. Felizmente! [Sempre fui] contra 

a tendência colonialista [de separação de 

indígenas]." (entrevista a Francisco Castro 

Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do 

Mar, Portugal, 7/12/2012) 

Figura 148 – Bases para o Plano Director do Lobito. 
Reordenamento da estrutura urbana. 

Fonte: Fotografia do arquivo pessoal de Francisco 
Castro Rodrigues (s/d). 
Imagem fotografada pela Autora (2012). 

Não foi possível identificar as famílias de colonos portugueses ou de assimilados pertencentes a 

grupos sociais de médio rendimento que aderiram ao projecto e que foram integradas no conjunto 

habitacional do Alto do Liro, miscigenados com os grupos sociais de parcos recursos provenientes 

das precárias áreas periurbanas da Baixa do Lobito. Da mesma forma, não foi possível verificar 

as características da referida miscigenação social e racial e as suas motivações: se ocorreu 

motivada pelos desígnios do Município para a operação Alto do Liro ou se pelas aspirações das 

populações ou, ainda, qual o impacte das políticas alegadamente integradoras emanadas de 

Portugal nos últimos anos de poder colonial, principalmente sob pressão internacional e da luta 

armada. Como mencionado (ver subcapítulo 2.2), na década de 1960, Fernão Simões de 

Carvalho, na mesma óptica, reservou determinados lotes para autoconstrução assistida, no 

projecto do bairro Prenda (Luanda), como forma de integração pontual da população autóctone. 

A miscigenação social e racial no conjunto habitacional do Alto do Liro configurou uma medida 

vanguardista para a mentalidade portuguesa mais conservadora, dominante durante a época 

colonial. Neste cenário, a abordagem de Francisco Castro Rodrigues resultou numa alteração, 

                                                             
27 Lotes.  
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balizada no tempo, dos correntes paradigmas de intervenção: "era mais uma zona, um bairro 

como os outros cá de baixo. E não havia tempo para alterações, nem vontade [política e técnica] 

disso." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, 

Portugal, 23/03/2012). 

"Foi uma época para a arquitectura portuguesa gloriosa. Se há algum empenho, algum brio, da 

arquitectura portuguesa lá, são coisas deste género"28 

A operação Alto do Liro não contou com o apoio do Governador provincial que procurou impedir 

o projecto, nomeadamente a participação da população mais carenciada e a possibilidade de 

miscigenação racial e social, todavia sem margem de sucesso. Apesar de configurar uma iniciativa 

de orientação top down, tendo em conta que o realojamento das populações teve origem numa 

imposição do poder local, os contornos da operação foram motivados pelas questões ideológicas 

anti-regime de Francisco Castro Rodrigues: "nunca me senti como o campeão da resistência, nem 

nada disso! Entendi [apenas] que era a minha função [a desempenhar] dentro da Câmara. [Na 

altura] ninguém ligava nenhuma [à população negra mais carenciada]. Nem [em] Luanda, nem 

nada" (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, 

Portugal, 7/12/2012). 

"A certa altura, quando a "cidade branca" começou a ver aquilo, chovem críticas na Câmara. [Os 

brancos confrontavam-me:] então vocês estão a construir na melhor zona da cidade para os 

"pretos"? [Respondia-lhes:] vocês nunca quiseram ir para lá. Agora vai para lá quem quiser." 

(entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 

23/03/2012) 

Inicialmente as comunidades visadas pelas operações de realojamento reagiram mal quando 

informadas pelo Município da sua intenção de despejo coercivo. Para as compensar, os serviços 

municipais propuseram "um sistema de ajuda mútua à população [negra, de parcos recursos]." 

(entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 

23/03/2012). 

"Então, a Câmara pôs os serviços […] [à disposição da população, nomeadamente] camionetes de 

carga, com tudo o que fosse possível aproveitar das casitas da Canata e daquela zona do Liro. E 

                                                             
28  Extracto da entrevista de Francisco Castro Rodrigues (Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 
23/03/2012). 
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[foi] puxa-las lá para cima, onde já havia urbanização feita, planificada." (entrevista a Francisco 

Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012) 

Apesar da resistência inicial das comunidades a realojar, durante cerca de dois anos a 

comunidade do Alto do Liro aderiu a um processo de autoconstrução assistida, participado. Este 

processo, por um lado contribuiu para um melhor conhecimento técnico dos serviços municipais e, 

por outro, para um maior benefício urbano e habitacional da comunidade realojada. De uma 

maneira geral, a população manifestou-se satisfeita com a adesão ao processo e com os seus 

resultados: "conversámos com alguns dos futuros moradores. […] Respira-se ali naqueles altiplanos 

saudáveis um clima de confiança no futuro e destino da cidade" (Anónimo, [?] Jun. 1972, p. 43).  

Relativamente à unidade habitacional, a margem de manobra da população foi ampla. Por 

exemplo, ao nível do desenho, das tipologias arquitectónicas e habitacionais e dos métodos 

construtivos, o Município: (1) abdicou dos projectos desenvolvidos no âmbito do Plano Geral de 

Urbanização; (2) respondeu positivamente à maioria das solicitações da comunidade; e (3) 

aprendeu "realmente, com as razões que o povo […] apresentou, a construir melhor" (Castro 

Rodrigues apud Salvador e Menezes, 23 Mar. 2011).  

"E então aquela gente que tinha a sua cobatazita, pobre, miserável, decadente e apodrecida, [sem 

terreno envolvente] de repente viu-se com um talhão [com 1.000, 1.200, 1.500 m2²], [e perguntava:] 

e agora? – Faça! – Faço o quê? Posso fazer como entender? – Cuidado! Temos de ter regras para 

isso. Temos aqui projectos feitos já, que vocês podem utilizar. […] Mas a certa altura começaram-

nos a pedir para fazer de outra maneira. E foi um risco que corremos. Está bem, façam lá à vontade 

das vossas técnicas: tijolo e adobe também, desde que o adobe seja bem feito. E então […] 

instalámos as nossas repartições [de urbanismo e arquitectura] no local, com trabalhadores da 

cidade, da Câmara, para ensinar a fazer as fundações, os pilares […] no fundo autoconstrução, eu 

não diria dirigida, [mas] sustentada, apoiada." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora 

e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 23/03/2012)  

Mais do que autoconstrução dirigida, direccionada para a construção de um espaço habitacional 

de acordo com critérios políticos ou técnicos pré-definidos, o conjunto habitacional do Alto do Liro 

apontou para uma estratégia de autoconstrução sustentada e apoiada. Ou seja, contou com o 

apoio técnico às populações que visavam construir as suas habitações de acordo com as suas 

reais necessidades, hábitos e costumes, sempre que possível. Neste cenário, as construções do 

Alto do Liro representam a vontade de aproximação entre as intenções do poder local e a vontade 
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individual e colectiva das populações. Por este motivo, a autoconstrução apoiada adoptada por 

Castro Rodrigues difere da autoconstrução dirigida mais topdown prevista pelo actual Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação, que ainda assim, como assinalado, não tem sido 

implementada em Angola no novo milénio.  

A operação do Alto do Liro foi pioneira no que se refere ao seu modelo de intervenção. Os 

aspectos mais nefastos para as populações visadas, como a obrigatoriedade de deslocação e a 

periferização do reassentamento, foram colmatados parcialmente, por um lado através da 

participação das populações, quer ao nível da definição da tipologia arquitectónica e 

habitacional, quer ao nível do processo construtivo e também, por outro lado, pela 

responsabilização do Estado pelo bom funcionamento das infra-estruturas urbanas, a par da 

transformação do espaço habitacional num novo polo urbanizado com acesso a diversos 

benefícios da urbanização.  

"É realmente impressionante o ritmo febril que ali se processa. […] 

É ver famílias inteiras trabalhando afanosamente, construindo por suas próprias mãos o seu 

futuro lar"29 

Os Serviços Municipais do Lobito criaram um grande estaleiro no Alto do Liro onde armazenaram 

materiais adquiridos a granel, como cimento, areia, tijolos e chapas de fibrocimento. A sua 

deslocação foi providenciada em camionetas da Câmara Municipal. O Município também 

contribuiu com o transporte de carpintarias e de serralharias diversas, e outros elementos 

construtivos de grande dimensão ou peso.  

Durante a construção, a Câmara Municipal ergueu ainda quatro depósitos de água e quatro 

chafarizes comunitários implantados a céu aberto, quer para abastecimento e bom término das 

obras, quer para consumo diário das populações residentes. Como ainda não existia uma rede 

de abastecimento de água no local, os carros municipais tinham de encher os tanques 

semanalmente. No entanto, este fornecimento tornou-se irregular ou passou a ocorrer fora de 

horas, contribuindo para escassez e/ou para a falta de água durante o período das obras. 

"A certa altura a velocidade de construção era maior do que a capacidade de transporte da água. 

Havia falhas: [as pessoas] iam protestar à Câmara que queriam água. […] Mas não se pode pôr 

assim tanta quantidade como vocês querem! Aquilo foi um instante… Sete mil e quinhentas famílias 

                                                             
29  Extracto do artigo "O milagre do Alto do Liro", segundo Anónimo ([?] Jun. 1972, p. 43). 
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alojadas em condições decentes, construídas como deve de ser, em 2 anos. Ninguém fala nisso…" 

(entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 

23/03/2012). 

Paralelamente, a Câmara deslocou os Serviços de Urbanismo e Habitação para o local e, sob 

coordenação técnica de Castro Rodrigues, criou a Repartição do Alto do Liro. A operação também 

contou com a participação de outros arquitectos e de trabalhadores da construção civil, como 

carpinteiros, torneiros mecânicos, canalizadores, etc…, para o apoio à obra. 

Por sua vez, a população que trabalhava durante a semana utilizava os tempos livres, como os 

finais de tarde, sábados e os domingos, para avançar com a construção das suas habitações: "a 

ânsia e o justo direito de cada um ter casa sua panteia-se ali exuberantemente (Anónimo, [?] Jun. 

1972, p. 43). Todavia, nem todas as famílias tinham recursos para construir as suas casas e, tal 

como mencionado no subponto sobre a unidade habitacional, algumas construções contaram com 

o apoio técnico e logístico, por vezes quase integral, dos serviços municipais.  

A operação Alto do Liro foi concluída faseadamente, o que permitiu a população acompanhar, 

em simultâneo, as distintas fases do processo de construção das habitações e aprender com elas: 

(1) em preparação da construção; (2) em desenvolvimento da construção; e (3) habitações 

concluídas.  

Relativamente ao financiamento das obras, o Município do Lobito adquiriu a generalidade dos 

materiais de construção em grande quantidade e vendeu-os às comunidades realojadas no Alto 

do Liro quase a preço de custo. A pequena margem de lucro obtida serviu para custear os 

transportes e as deslocações efectuadas no âmbito do acompanhamento da operação. Por outro 

lado, o Presidente da Câmara convocou os patrões dos futuros moradores e apelou ao co-

financiamento da construção destas habitações, mediante fiscalização camarária. Não foi, 

todavia, possível identificar qual o formato adoptado pelas entidades patronais envolvidas no 

processo, no entanto sabemos que o projecto foi viabilizado através desta dinâmica.  

Direito à propriedade 

O reassentamento para autoconstrução apoiada no Alto do Liro foi possibilitado às famílias que 

declararam por escrito e por sua honra não possuir outras propriedades imobiliárias. 

Conjuntamente, o Município efectuou uma pesquisa nas inscrições da fazenda onde fiscalizou a 

possibilidade de existência de registo de bens imóveis em nome dos agregados familiares. 
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Confirmada a elegibilidade das famílias, a Câmara Municipal do Lobito cedeu lotes para 

autoconstrução na área urbanizada do Alto do Liro, mediante o compromisso de construção a 

curto prazo, o que veio a acontecer na maioria dos casos. Assim que um terço da habitação 

proposta se tornou habitável o Município atribuiu o direito à propriedade.  

"Fez-se um regulamento. Nós tivemos, nessa altura, a felicidade de ter um secretário muito bom [de 

nome Leandro] e humanista […] na tendência de defender as populações indígenas. Não [era como] 

aquele administrativo que ia de cá [de Portugal] com aqueles presépios de cidadão metropolitano. 

[…] Fez um regulamento muito bom para acompanhar o Plano de Urbanização, onde prescrevia 

todas as condições para tomar conta desses terrenos. Os terrenos eram concedidos para construir 

num determinado prazo […] se não concluíssem dentro do prazo fazia-se uma avaliação. Se já 

tivesse construído um terço no tosco […] concedia-se mais tempo para acabar. Mediante o 

pagamento de uma renda irrisória […] nessa teoria: a terra é de quem a trabalha. […] Aquilo está 

para ali abandonado. Ninguém ligou nenhuma embora houvesse planos para isso30. Quer ir para 

lá? Então vá em condições muito favoráveis." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora 

e Rafael Pereira, Azenhas do Mar, Portugal, 7/12/2012) 

As famílias contaram com a concessão justificada do uso do solo, especificamente dos lotes 

disponibilizados, e com a aprovação dos projectos de licenciamento das suas novas habitações. 

A população reassentada só libertou os terrenos onde residiam quando as novas moradias se 

tornaram habitáveis. 

"Só se demolia depois de ir lá para cima […] punha-se uma camioneta da Câmara à disposição 

deles, tiravam caixilharias, portas, etc… portanto já não podiam ocupar aquela cubata […] e depois 

começava-se a demolir uma, duas, três, quatro [habitações] abandonadas mediante o espaço [do 

transporte]." (entrevista a Francisco Castro Rodrigues, pela Autora e Rafael Pereira, Azenhas do 

Mar, Portugal, 7/12/2012) 

As práticas públicas adoptadas no conjunto habitacional do Alto do Liro durante os anos 1970, 

sob coordenação técnica de Castro Rodrigues, diferem em muitos aspectos, quer das práticas 

adoptadas pelo Governo português colonialista, tendencialmente segregador e excludente, quer 

das práticas adoptadas pelo actual Governo angolano, a partir do novo milénio, em período de 

paz e de reconstrução nacional.  

                                                             
30 Referindo-se aos portugueses. 
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8.3 AGLOMERADO HABITACIONAL AUTOPRODUZIDO 27 DE MARÇO1 

 

 

 

Figura 149 – Ortofotomapa do bairro 27 de Março.  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

 

 

"Nós não somos tribalistas, embora sejamos Ovibundos. Se aparecer um partido que venha salvar esta 
família angolana, é bem-vindo. [O importante é] fazer a mudança. Queremos alguém que conheça a história 
de Angola, o sofrimento do povo e [que] tenha um programa [com] propostas. Porque o povo é político 
também! Mas o Governo não tem piedade. [Aqui] todos lutamos para a mudança. Somos filhos de Angola e 
todos conhecemos a história." (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e 
Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012)  

                                                             
1 Algumas entrevistas contribuíram para o desenvolvimento do presente subcapítulo. Destacamos as 
realizadas: (1) a alguns representantes de uma organização não-governamental angolana com actuação na 
área social e do território, no Lobito (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 30/04/2012; 4/05/2012; Autora, 
Lisboa, Portugal, 5/03/2013; Autora, correio electrónico, 26/09/2013; 28/03/2014); (2) a um 
representante do Governo provincial de Benguela (Autora e Rafael Pereira, Benguela, 30/04/2012); (3) a 
um jurista português com relações privilegiadas junto do Governo provincial de Benguela, simultaneamente 
representante do sector privado da construção civil (Autora e Rafael Pereira, Benguela, 1/05/2012); e (4) 
conjuntamente a 21 moradores do bairro 27 de Março, no Lobito (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012). Esta última foi possibilitada e intermediada pela organização não-governamental Omunga e 
realizou-se no referido musseque. Contrariamente ao sucedido no conjunto habitacional do Panguila, a 
entrevista realizada no bairro 27 de Março não foi monitorizada por nenhum representante do partido no 
poder MPLA, tendo a partilha de informação surgido livre de qualquer censura. Neste cenário, os residentes 
do bairro 27 de Março solicitaram a exposição pública da sua história colectiva enquanto moradores deste 
musseque e a divulgação das várias fotografias tiradas no local, incluindo dos próprios. 
A informação recolhida durante o trabalho de campo foi complementada através de notícias divulgadas na 
internet, como as referenciadas ao longo da narrativa.  
A análise do território e suas diversas dimensões espaciais foi efectuada através de observação directa in situ 
e de estudo iconográfico. 

N 

Sentido Lobito 
0,5 Km 

27 de Março Alto do Liro 
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TERRITÓRIO 

O aglomerado habitacional autoproduzido 27 de Março localiza-se perto do conjunto 

habitacional do Alto do Liro, numa área de expansão (peri)urbana expectante a norte-nascente da 

Estrada Nacional 100, após a rua da FAPA, em frente ao Instituto Politécnico (no bairro da Lixeira), 

a 9 Km do centro urbanizado do Lobito2. Por sua vez, o novo aglomerado habitacional de 

realojamento no Mbango-Mbango também se encontra na mesma zona alta do Lobito, todavia 

numa região mais distante e inóspita, localizada a 11,5 km do centro urbanizado (figura 150). 

O acesso ao novo aglomerado de realojamento é possibilitado pela estrada que liga o Lobito à 

cidade de Luanda através de uma inflexão orientada a norte. A distância entre ambos os bairros 

é de 3 km por estrada de terra-batida, localizada em frente ao Politécnico, ou de 5 km por estrada 

asfaltada, via Lobito-Luanda.  

Figura 150 – Ortofotomapa do Lobito (S/ 
escala).  

LEGENDA: Aglomerado habitacional 
autoproduzido 27 de Março (1); conjunto 
habitacional de realojamento no Mbango-
Mbango (2). 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013).  

Malhas periurbanas autoproduzidas 

A breve análise morfológica do aglomerado habitacional 27 de Março aclara a questão da 

génese da expansão periurbana do Lobito, especificamente na região do Alto do Liro. Desta forma, 

também complementa o subponto sobre a ocupação e transformação da sua envolvente, como 

abordada no anterior subcapítulo (8.2). Por outro lado, a hesitação na ocupação do espaço, pelos 

grupos sociais de menores recursos, identificada através da interrupção dos trabalhos, previstos 

ou em curso, aponta para a tensão existente entre autoprodução do espaço habitacional e 

produção do espaço habitacional pelo Governo, ou do sector privado com o seu incentivo. O 

                                                             
2 As distâncias mencionadas neste subponto sobre a localização e inserção no território foram identificada 
pela Autora através de ferramenta Google Maps e referem-se ao percurso mais curto a efectuar por estrada 
desde a entrada do aglomerado habitacional 27 de Março (Estrada Nacional 100) ou do realojamento no 
Mbango-Mbango até ao centro da cidade do Lobito (zona comercial, na Baixa da cidade). No primeiro caso 
o circuito automóvel dura cerca de 12 minutos. No segundo dura aproximadamente 20 minutos.   

Centro  

Restinga  

N 

1 

Alto do Liro 

2 
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fenómeno, aqui retratado em pequena escala, é semelhante ao identificado para a principal 

cidade em estudo, Luanda.  

A via principal de acesso ao aglomerado habitacional 27 de Março foi asfaltada em 20113 no 

âmbito do projecto de construção da nova refinaria do Lobito. Contudo, a maioria dos arruamentos 

secundários e respectiva envolvente permanecem em terra-batida: (1) não foram construídas valas 

para recolha de águas pluviais ou passeios; (2) os diversos espaços sobrantes, presentes por entre 

ou tornejando as habitações, subsistiram revestidos a terra compacta e, ocasionalmente, cobertos 

em pedra rolada. Como ocorre na generalidade do Alto do Liro (ver subcapítulo 8.2), no 

aglomerado habitacional 27 de Março também é imensa a quantidade de pó existente no ar 

(figura 151). Em caso de chuva intensa a produção de lama sem escoamento adequado é 

excessiva. 

 

 

 

 

Figura 151 – Habitações do aglomerado 
autoproduzido 27 de Março junto à via de 
acesso. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

A análise de um ortofotomapa datado de 20104, altura em que se iniciou a construção do 

aglomerado habitacional, permitiu identificar que, assim como ocorrido no musseque Iraque-

Bagdad, o bairro 27 de Março apresentava à data duas malhas periurbanas diferenciadas. As 

primeiras casas edificadas, por um grupo social de menores recursos, confinantes com as duas 

vias secundárias de acesso, implantavam-se em lotes ortogonais bem demarcados no solo, 

pontualmente delimitados por muros. As segundas edificações autoconstruídas, interpenetradas 

por caminhos muito estreitos, de contornos mais suaves, localizavam-se a nascente do aglomerado 

habitacional e onde o declive é bastante mais acentuado. Nesta situação as habitações surgiram 

polvilhando o espaço segundo uma lógica encriptada (ver mapa 17, subcapítulo 8.2). 

Os primeiros lotes, demarcados pelos moradores, tinham aproximadamente 20m por 18m, ou 

seja, 360 m2 de área de ocupação. Os demais lotes foram demarcados pela população 

                                                             
3 Como previamente identificado, esta informação foi divulgada através de alguns meios de comunicação 
social e encontra-se disponível em Angop (27 Out. 2011d) e Silva (20 Out. 2011). 
4 A imagem aérea consultada foi obtida através de ferramenta Google Earth (25 Abr. 2010). 
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adaptando-se às necessidades individuais e/ou familiares de ocupação do espaço. Em 2012, 

devido à forte insegurança de posse de terra, das 222 edificações inicialmente previstas pela 

comunidade para o aglomerado habitacional, apenas 56 tinham sido erguidas, ou estavam em 

construção. Pelo mesmo motivo, determinadas obras encontravam-se paradas. A análise de um 

ortofotomapa de finais de 20125 permitiu testemunhar que, após o realojamento parcial desta 

comunidade no Mbango-Mbango, algumas edificações do musseque 27 de Março tinham sido 

demolidas por indicação do Governo local.  

A tipologia praticada e/ou possível 

As casas autoconstruídas no bairro 27 de Março não beneficiaram de acompanhamento técnico. 

As tipologias arquitectónicas e habitacionais adoptadas foram edificadas segundo as 

necessidades e possibilidades dos agregados familiares (figura 152).  

 

 

 

 

 

Figura 152 – Habitação autoconstruída no bairro 
27 de Março. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

As construções foram, na generalidade, edificadas em blocos de cimento, sem pilares estruturais 

em betão, com acabamento à vista ou rebocadas. Os embasamentos são em pedra da região 

aparelhada e ajudam a vencer o desnível do terreno. Por sua vez, a entrada nas casas é 

maioritariamente compensada com degraus em cimento. Para contrariar o excesso de calor os 

vãos apresentam dimensões reduzidas. As ombreiras e as padieiras são de madeira. As portas e 

as janelas são em portadas também de madeira ou em tecido. Raramente existem grades. A 

cobertura, de uma ou de duas águas sem sistema de caleiras, é em chapa ondulada de zinco 

pousada e travada com pedras locais. Os escassos muros existentes para delimitação dos lotes 

são em alvenaria de blocos de cimento ou de tijolo à vista com estrutura de betão armado. 

                                                             
5 A imagem aérea consultada foi obtida através de ferramenta Google Earth (3 Dez. 2012). 
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Em meados de 2012, diversos blocos de cimento e pedra 

acumulavam-se em alguns lotes expectantes de uma nova obra 

ou ampliação. Uma antena parabólica singular surgia na 

paisagem, ímpar no assentamento, indicando o uso individual 

de gerador e sobressaindo maior capacidade financeira 

individual. Em contraste, meia dúzia de paus e uma tela eram 

suficientes para construir um alpendre de ensombramento, 

todavia apenas em poucas casas. Contrariando a extrema 

aridez da região, a população plantava algumas árvores de 

fruto no local (figura 153).  

Figura 153 – Árvore de fruto no bairro 27 de Março. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

Assim como identificado no subponto anterior, a breve análise da tipologia arquitectónica 

dominante no musseque 27 de Março demonstra como se opera a produção do espaço 

habitacional desenvolvido por grupos sociais de menores recursos em áreas periurbanas. O 

método e as soluções construtivas adoptadas, por um lado, revelam as restrições financeiras dos 

moradores do bairro e, por outro, iluminam a capacidade de construção desta comunidade com 

materiais económicos, quando possível recorrendo aos materiais da região. Ao mesmo tempo, a 

visível adaptação aos constrangimentos geográficos reproduz a inventividade a que, tal como 

acontece em Luanda, os habitantes periurbanos recorrem, principalmente em cenários de grande 

precariedade habitacional. 

O tempo reduzido dedicado ao trabalho de campo no bairro 27 de Março não permitiu 

estabelecer uma relação de confiança com os seus moradores, razão pela qual não foi possível 

entrar dentro das construções para identificar as tipologias habitacionais existentes. 

Sem infra-estruturas sociais e urbanas 

No aglomerado habitacional autoproduzido 27 de Março não existem espaços públicos, nem 

equipamentos sociais6. Para aceder aos benefícios da urbanização, como o emprego, serviços, 

                                                             
6 Não foi intuito desta pesquisa identificar os equipamentos urbanos existentes nas imediações do bairro 27 
de Março, no Alto do Liro. No entanto, considerando a proximidade a este aglomerado habitacional, o 
edifício do Instituto Politécnico foi mencionado no subponto sobre a localização e inserção no território. 
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saúde, educação, lazer e comércio formal, os moradores têm de se deslocar ao velho centro 

urbanizado, localizado na Baixa do Lobito. Para o efeito, os indivíduos recorrem ao uso do 

candongueiro, principalmente com destino à plataforma de interface localizada no sopé dos 

morros, junto à zona da Canata. A importância cobrada por cada viagem é de 80 Kwanzas7. 

Uma deslocação, incluindo ida e volta, à Baixa do Lobito, implica um custo diário de 160 

Kwanzas8, o que se traduz no final do mês num valor mínimo de 3.520 Kwanzas9 por pessoa. 

Por não ter capacidade de gastar mais dinheiro em transportes, a maioria dos sujeitos realiza o 

resto do percurso até ao centro urbano do Lobito (cerca de 2 a 5 km) ou até à sua restinga 

(aproximadamente 4 a 9 km)10 caminhando.  

No aglomerado habitacional 27 de Março, não foram construídas quaisquer infra-estruturas 

urbanas, como o saneamento básico ou o abastecimento eléctrico e de água canalizada. Neste 

contexto de privação, relativamente à construção de fossas o coordenador da organização-não 

governamental Omunga (Patrocínio, 26 Jul. 2012)11 identificou: "[os] gastos […] feitos pelos 

moradores nas residências onde habitam ou que constroem". Por ausência de capacidade 

económica, o uso de gerador eléctrico é muitíssimo pontual. A situação restringiu a possibilidade 

de acesso à energia eléctrica, logo condicionou as actividades domésticas e a segurança no 

bairro. Paralelamente, na altura do trabalho de campo (Maio de 2012), a cisterna local de 

distribuição de água potável não estava em pleno funcionamento. Também por este motivo, os 

habitantes do bairro 27 de Março enfrentavam grandes constrangimentos, principalmente no que 

se refere à falta de higiene e à maior possibilidade de propagação de doenças. 

Para tentar colmatar a falta de água potável alguns poucos residentes possuem pequenos 

reservatórios. Contudo, a generalidade dos moradores afirma ter de efectuar 16,3 Km (ida) para 

se deslocar à cidade da Catumbela12 para comprar água13. O percurso, realizado de 

                                                             
7  Cerca de 0,8 USD, 20% mais económico que na capital angolana. 
8  Cerca de 1,6 USD. 
9  Aproximadamente 35 USD, considerando apenas 22 dias úteis. 
10 As distâncias foram identificadas pela Autora através de ferramenta Google Maps (2014). 
11 Extracto do artigo "Governo constrói na destruição da dignidade?" disponível em 
http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html [Consult. 21 Set. 
2012]. 
12 A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps e refere-se ao percurso mais 
curto a efectuar por estrada desde a entrada do aglomerado (Estrada Nacional 100) até à entrada da 
Catumbela, junto ao caminho-de-ferro. 
13 Não foi possível identificar o valor médio cobrado pela venda informal de água na região. No entanto, 
os entrevistados do bairro 27 de Março referiram que era muito elevado para os seus parcos rendimentos. 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html


CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA 

 
 

 

457 

candongueiro, inclui duas viagens de ida, com paragem na plataforma de interface, de 

aproximadamente dez minutos cada uma. Uma ida e volta completa custa 320 Kwanzas14.  

No bairro 27 de Março, o rendimento mensal fixo por aglomerado familiar depende 

essencialmente do acesso ao emprego formal maioritariamente existente no centro urbanizado do 

Lobito. O comércio informal não consegue colmatar as lacunas financeiras motivadas pela 

impossibilidade de acesso ao sector formal. Por outro lado, a falta de infra-estruturas no bairro, 

principalmente a falta de água potável, tendencialmente inacessível aos grupos sociais de menores 

recursos, implica gastos muito excessivos, com fortes implicações na falta de qualidade de vida 

destas populações.  

Realojamento periférico no Mbango-Mbango15 

Em Julho de 2012, o Governo municipal do Lobito começou a construir 25 habitações na 

localidade de Mbango-Mbango, com o objectivo de realojar parcialmente a comunidade do 

musseque 27 de Março. Foram igualmente atribuídos 79 lotes no Mbango-Mbango para as 

famílias cujas construções no bairro 27 de Março se encontravam no início de edificação ou para 

os agregados que ainda não tinham concluído as suas casas16. A maior distância do Mbango-

Mbango ao centro urbanizado do Lobito (figura 154) condicionou ainda mais o acesso da 

comunidade ao centro da cidade. A população realojada passou a ter de recorrer a um táxi-mota, 

seguido de dois candongueiros, para alcançar a referida plataforma de interface no sopé dos 

morros.   

                                                             
14  Cerca de 3,2 USD. 
15  As habitações para realojamento no Mbango-Mbango não se encontravam construídas na altura do 
trabalho de campo. Por este motivo não foi possível visitar o local. A informação relativa ao presente 
subcapítulo foi obtida através de informação disponível na internet, de acordo com as fontes oportunamente 
referenciadas, e através de entrevistas realizadas a activistas e colaboradores de uma organização não-
governamental com actuação na área sócio-territorial no Lobito (Autora, Lisboa, Portugal, 5/03/2013; 
Autora, correio electrónico, 26/09/2013; 28/03/2014). 
16  Não foi possível identificar se estes terrenos vão beneficiar da construção de habitação subsidiada pelo 
Estado ou se, por outro lado, se destinam à autoconstrução, eventualmente assistida, para cumprir a intenção 
de regularização do território por contraponto aos musseques. 
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Figura 154 – Ortofotomapa do Alto do Liro. 

LEGENDA: Aglomerado habitacional 
autoproduzido 27 de Março (1); conjunto 
habitacional de realojamento no Mbango-
Mbango (2); Instituto Politécnico (P).  

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora 
(2013). 

  

Considerando que cada percurso de táxi-mota tem um custo de 100 Kwanzas e que de 

candongueiro custa os mencionados 80 Kwanzas, a população agora realojada no Mbango-

Mbango tem de despender 520 Kwanzas (ida e volta) para se deslocar à Baixa do Lobito. 

Actualmente, no final de cada mês, a despesa em deslocações ao centro urbano mais que 

duplicou. O valor ascende agora a 11.440 Kwanzas17. 

Não foi possível identificar a dimensão dos lotes inicialmente disponibilizados no Mbango-

Mbango. No entanto, a comunidade considerou que este eram demasiado pequenos e 

insuficientes para as suas necessidades individuais e/ou familiares. As habitações foram 

construídas, entre 2009 e 2010, ao longo de uma via parcialmente asfaltada em frente ao Instituto 

Politécnico, no sentido poente-nascente, em blocos de cimento rebocado e pintado com cores fortes 

e diferenciadas: rosa, azul, amarelo e verde. A cobertura foi executada em sistema de duas águas, 

com chapa ondulada de fibrocimento, porém sem caleiras. De acordo com Patrocínio (26 Jul. 

2012), as casas do Mbango-Mbango são de tipologia habitacional standard T3 e incluem uma 

sala, cozinha e instalação sanitária. Segundo a mesma fonte, as habitações para realojamento no 

Mbango-Mbango apresentam ainda uma varanda frontal e um quintal nas traseiras do lote (figura 

155). À semelhança do que ocorreu no conjunto habitacional do Panguila, as tipologias 

arquitectónicas e habitacionais adoptadas, a par dos métodos construtivos económicos utilizados, 

revelam a contenção de custos pelo Governo. 

                                                             
17  Aproximadamente 114 USD, considerando 22 dias úteis. 
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1 Km Estrada Nacional 100 (via asfaltada)  
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Figura 155 – Habitação para realojamento no Mbango-Mbango (1-4). 

Fonte: Omunga (2012)18. 

A propósito da construção do aglomerado habitacional de realojamento, o coordenador da 

organização não-governamental Omunga (Patrocínio, 26 Jul. 2012)19 acusou a empresa de 

construção chinesa de não facultar condições de trabalho minimamente adequadas. À data da 

informação, o activista divulgou que os referidos trabalhadores "[viviam] em condições miseráveis 

e desumanas, dormindo nas próprias residências em construção, parecendo tráfico de trabalho 

escravo". Como mencionado (ver subcapítulo 3.2), a China tem sido um dos principais parceiros 

estratégicos do Governo angolano para a grande operação de reconstrução nacional de Angola 

em curso desde o início do novo milénio. A sua intervenção, presentemente de grande escala, tem 

retirado protagonismo aos construtores angolanos e tem limitado a integração da população local 

no mercado formal da construção civil. Por outro lado, a falta de controlo sobre este parceiros (ver 

subcapítulo 5.2 sobre a nova cidade do Kilamba), tem permitido algumas situações laborais de 

grande precariedade, como as atrás assinaladas.  

Também de acordo com Patrocínio (26 Jul. 2012), a comunidade do bairro 27 de Março aceitou 

o realojamento no Mbango-Mbango desde que salvaguardadas as seguintes condições: (1) 

                                                             
18 Disponível em http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html 
[Consult. 21 Set. 2012]. 
19 Ibid.  

1 2 

3 4 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html
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fornecimento de água potável canalizada; (2) fornecimento de energia eléctrica; (3) ampliação 

dos lotes para 15 metros de comprimento nas traseiras; (4) construção de equipamentos, 

nomeadamente uma escola e um posto policial; (5) colocação de asfalto na estrada que liga o 

Mbango-Mbango ao Politécnico, em frente ao bairro 27 de Março; (6) construção de mais 15 

residências na primeira fase; e (7) atribuição de título de propriedade para os moradores do 

aglomerado habitacional 27 de Março, incluindo os excluídos da primeira fase inicial de 

realojamento. 

No momento das primeiras deslocações para o Mbango-Mbango, a maior parte das 

reivindicações não tinha sido alcançada e as condições mínimas de habitabilidade não tinham 

sido asseguradas: (1) não existia água nem electricidade no local; (2) o sistema de saneamento 

composto por fossas era de fraca qualidade; (3) a falta de arborização agudizava a aridez da 

região, apenas pontuada por candeeiros públicos para iluminação da via de acesso; (5) não 

existia nenhum plano de expansão que compreendesse os moradores não abrangidos pela 

primeira fase de realojamento; (5) a atribuição de um título de propriedade resumia-se a uma 

promessa. 

Antes da construção do aglomerado habitacional de realojamento do Mbango-Mbango, já existia 

um mercado na localidade. Em 2009, à semelhança do que ocorreu no conjunto habitacional do 

Panguila, a receptividade dos compradores e vendedores revelou-se muito limitada. A distância 

do mercado ao centro urbanizado do Lobito, associada às despesas com as deslocações, inibiu o 

sucesso das operações comerciais. 

"Passávamos o dia a dormir, não vendíamos nada! Nós fomos lá com o bolso cheio, voltámos sem 

dinheiro. Agora como é que nós vamos mais lá em cima no Mbango-Mbango?! […] Se a 

Administração decidir que todos vão subir no Mbango-Mbango, vocês vão aceitar? Nós do Bar 

Africano […] já ficámos no Mbango-Mbango um ano e sete meses com sofrimento enquanto as 

outras estavam aqui em baixo a vender." (Anónimo apud Patrocínio, 03 Nov. 2009)20 

Em Fevereiro de 2014, o Governo municipal do Lobito inaugurou a construção de uma pequena 

escola e de um posto médico na localidade do Mbango-Mbango. Esta acção resultou da 

reivindicação e da luta por melhores condições de vida pelos moradores (Patrocínio, 07 Fev. 

2014). No entanto, considerando a grande distância da localidade ao centro urbanizado do 

                                                             
20 Extracto em http://quintasdedebate.blogspot.pt/2009/10/continua-o-desentendimento-entre.html 
[Consult. 23 Nov. 2012]. 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2009/10/continua-o-desentendimento-entre.html
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Lobito, não foi possível identificar se o Governo conseguiu assegurar a prestação dos referidos 

serviços a longo prazo ou se, também como ocorreu no conjunto habitacional do Panguila, os 

equipamentos permaneceram vazios, expectantes do cumprimento da sua função. Paralelamente, 

na mesma data, muitas das lacunas originalmente identificadas pelos antigos residentes do 

aglomerado habitacional 27 de Março não haviam sido colmatadas. 

"[…] vimos por este meio agradecer a V. Excia acima referido para o trabalho que fez para o bem 

pela nossa comunidade, apesar de não termos água, luz, uma área de lazer, um campo de futebol, 

um local onde as mães possam vencer [com] os seus negócios […]. Estamos muito satisfeitos com o 

que o Governo fez por nós […]. Aproveitando este agradecimento, a comissão de moradores do 

Mbango-Mbango vem respeitosamente solicitar ao Exmo. Sr. Administrador municipal do Lobito que 

nos ceda os 44 lugares em falta, visto que eram 123 e só nos cederam 79 [terrenos]. E queremos 

também aproveitar para pedir que a Administração municipal do Lobito nos distribua a escritura das 

nossas residências. Vimos também […] solicitar à Administração municipal do Lobito que nos ceda 

algum espaço para a construção de algumas igrejas reconhecidas pelo Governo angolano. A 

comunidade desta área está muito satisfeita pelas seis salas de aula que nos foram cedidas, assim 

como o posto médico, e pedimos que o Governo venha a aumentar algumas salas de aula para o 

ensino de adultos, bem como um gerador. […] Pedimos ao Sr. Comandante da Polícia para poder 

colocar aqui um posto móvel para cuidar do património do Estado assim como da população em 

geral." (Anónimo, 2014, minutos 4.04 – 6.58) 

Os antigos residentes do aglomerado habitacional 27 de Março foram assim empurrados para 

além das franjas do periurbano. Este ainda maior afastamento da comunidade ao centro 

urbanizado do Lobito, associado à falta de investimento do Governo na criação de novos e 

efectivos centros urbanos na região, capazes de providenciar o acesso aos benefícios da 

urbanização, ditou o aumento da segregação e da precariedade desta comunidade, de fracos 

recursos. Nesta situação específica prevaleceu apenas o direito à habitação. Como constatado 

para Luanda, este direito muitas vezes não se encontra assegurado. 
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REACÇÃO E CONTRA-ACÇÃO LOCAL 

"Valia a pena morrer por aquela terra"21 

As primeiras habitações do bairro 27 de Março surgiram em 2010 para acolher famílias 

provenientes de áreas diferenciadas do país, maioritariamente vítimas de despejos forçados 

promovidos pelo Governo angolano, ultimamente a residir em casas ou em quartos arrendados. 

O referido aglomerado habitacional foi construído por essa população num terreno cedido pelo 

Governo em 2006 (figura 156). A população comunicou a construção das suas casas à 

Administração municipal, erguendo-as com o seu conhecimento e sob sua orientação22. 

 

 

 

 

 

Figura 156 – Área envolvente ao bairro 27 de 
Março no Alto do Liro. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

A construção do bairro autoproduzido 27 de Março representa a expansão da ocupação 

periurbana na região do Alto do Liro, a norte e a nascente da Estrada Nacional 100. Como 

referido no subcapítulo anterior (8.2), a construção da nova refinaria do Lobito motivou a expansão 

da cidade urbanizada para alojamento de técnicos e quadros profissionais afectos a este novo 

complexo. Esta dinâmica gerou um novo mercado imobiliário direccionado para a construção de 

habitação para grupos sociais de média e alta renda, em lugares estrategicamente localizados. 

Trata-se de mais uma evidência da relação directa entre produção de petróleo e promoção da 

urbanização, em Angola. Neste contexto, o Governo provincial de Benguela decidiu renovar o 

musseque 27 de Março, apesar de recentemente construído – requalificar de acordo com a 

terminologia local –, e edificar em seu lugar um outro e novo conjunto habitacional, a partir da 

tabula rasa das habitações autoconstruídas existentes, visando um processo de gentrificação. 

Assim, em 2010, a comunidade do bairro 27 de Março foi vítima de tentativa de acções de 

desalojamento forçado.  

                                                             
21  Extracto de entrevista colectiva aos moradores do bairro 27 de Março (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012). 
22  Para além da informação recolhida em entrevista colectiva aos moradores do bairro 27 de Março, pela 
Autora e Rafael Pereira (Lobito, 4/05/2012), Patrocínio (26 Jul. 2012) também refere este facto. 
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"Dizem: precisamos dos terrenos para fazer casas bonitas! O problema é sempre o negócio. O 

negócio é feito nos gabinetes por pessoas com poder [e] as áreas são divididas por pessoas com 

dinheiro." (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, 

Lobito, 4/05/2012) 

A população reagiu violentamente ao processo e à acção desencadeada pelo Governo, 

localmente representado por fiscais e por equipas de demolição, acompanhados pelas forças 

policiais, e defendeu-se recorrendo a armas de fogo. Apesar de parte de algumas casas terem 

sido partidas e da qualidade de vida dos referidos habitantes se ter agravado devido aos 

constrangimentos financeiros inerentes à sua reconstrução, a comunidade resistiu aos despejos, 

organizou-se e permaneceu no local. 

"Nós estamos cá há dois anos mas temos este terreno desde 2006. E o senhor [X], que é o fiscal, e 

o engenheiro [Y], que são instrumentos do Governo provincial, que [por sua vez] é instrumento do 

Governo central, querem nos tirar para a rua!" (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de 

Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012) 

"Sou um cidadão praticamente angolano"23 

A maioria dos indivíduos ou chefes de família do aglomerado habitacional 27 de Março são ex-

combatentes de guerra da UNITA com idades compreendidas entre os 40 e 50 anos de idade24 

(figura 157).  

 

                                                             
23  Extracto de entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012). 
24 Como referido (ver subcapítulo 3.2 sobre as políticas urbanas e habitacionais públicas), em 2012, a 
esperança média de vida à nascença em Angola era de 51,5 anos (PNUD, 2013). 
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A imensa pobreza generalizada causada pelo longo conflito 

armado (1975-2002) e pelas políticas socioeconómicas do 

Governo (2002-2012), a falta de escolaridade e/ou de 

oportunidades, o alto índice de desemprego e o baixo 

rendimento mensal essencialmente proveniente de mecanismos 

informais de sobrevivência, juntamente com a difícil integração 

dos ex-combatentes da UNITA e com a situação generalizada 

de insegurança habitacional, geraram um grande ressentimento 

nesta comunidade. 

 

Figura 157 – Homens do bairro 27 de Março. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

"Não sei se os senhores me ouviram, eles estão na linha do partido não estão na linha social. […] 

Este MPLA está mais violento, estes são é mais empresários. É um insulto para o povo angolano 

dizer que o país está a subir a uma média de dois dígitos, quando a maioria da população vive na 

miséria." (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, 

Lobito, 4/05/2012) 

No que se refere ao solo e à habitação, as inquietações desta comunidade prendem-se 

essencialmente com (1) a insegurança de posse de terra e com os despejos forçados, (2) com a 

dificuldade de construção, reconstrução das casas partidas ou ampliação das habitações 

autoconstruídas – como mencionou o mais-velho25 (4/05/2012), "gastei muito dinheiro a 

aumentar a casa" –, e (3) com a impossibilidade de aquisição de moradia de acordo com as 

actuais regras e preços de mercado.  

De acordo com entrevista conjunta realizada ao moradores do bairro 27 de Março (Autora e 

Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012), o montante médio de rendimento mensal desta comunidade 

ronda os 7.000 Kwanzas26, apenas cerca do dobro do valor necessário para efectuar as 

mencionadas deslocações ao centro da cidade. Relativamente à questão do alojamento, a 

aquisição de uma habitação de interesse social subsidiada pelo Estado, edificada no âmbito do 

                                                             
25 Em Angola, as expressões mais-velho ou kota (proveniente do vocábulo quimbundo dikota) referem-se a 
homens considerados como tendo mais experiência de vida. 
26 Ou seja, cerca de 70 USD. 
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Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, com um valor máximo divulgado de 60.000 USD, 

é incomportável. Tendo unicamente por referência a cidade de Luanda, mesmo as situações mais 

económicas, de que são exemplo as novas centralidades (ver subcapítulo 4.4) – como Kapari onde 

a residência tem um valor mínimo de 30.000 USD associado a uma mensalidade de 200 USD, 

ou no KM 44 onde as habitações são adquiridas por metade desse valor, ou seja, por 15.000 

USD com prestação mensal mínima de 100 USD –, apresentam custos proibitivos para esta 

comunidade, totalmente excluída do sector formal. 

"O Governo diz: "vamos fazer casas condignas". Mas não podem ser para nós porque o Governo 

[também] diz, "não pensem que o Estado vai construir isto e dar-vos tudo [gratuitamente], vocês têm 

de trabalhar!" O Estado [diz que] vai criar emprego [risos de troça]." (entrevista conjunta aos 

moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012)27   

A impossibilidade de acesso aos apartamentos da nova cidade do Kilamba, a falta de condições 

de reassentamento ou de realojamento nos conjuntos habitacionais do Zango e do Panguila, e as 

demolições com expulsões forçadas e sem reassentamento nos bairros Iraque-Bagdad, em Luanda, 

foram apontadas por alguns moradores do bairro 27 de Março como exemplos expressivos das 

dificuldades da população urbana de baixo recursos na capital.28 O conhecimento que os 

informantes revelaram sobre estas situações em particular relaciona-se com o facto de, como 

mencionado, já terem sofrido anteriormente com as práticas do Governo quando foram 

individualmente alvo dos primeiros despejos coercivos. 

"A evidência está lá, é tudo uma ilusão… Para a comunidade internacional é muito bonito mas nós, 

que vivemos em condições miseráveis, estamos desapoiados e perseguidos." (entrevista conjunta 

aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012)  

Foi neste contexto e com este conhecimento que a população (1) resistiu e lutou pelo direito à 

habitação, ou seja, pela conservação das habitações autoconstruídas no bairro 27 de Março, (2) 

resistiu e lutou pelo direito ao lugar e à participação, e (3) apelou à transformação efectiva da 

estratégia, políticas e práticas actualmente adoptadas pelo Governo angolano29.  

                                                             
27 O entrevistado estava, à data, desempregado. 
28 Os exemplos apresentados pelos moradores do aglomerado habitacional 27 de Março reforçam a 
pertinência dos casos de estudo e de controlo desta investigação. 
29 Durante a entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012) um dos moradores mencionou o bairro da Graça em Benguela onde a população também 
reagiu aos desalojamentos impostos pelo Governo tendo conseguido, por algum tempo, travar o processo.  
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"Se Deus desse para vir junto de nós o que eu pedia era a mudança." (entrevista conjunta aos 

moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012) 

 

Figura 158 – Mulheres do bairro 27 de Março. 

Fonte: Fotografias da Autora (2012).  

"Não somos contra o Governo. Somos contra esta forma de governação!"30 

No actual contexto político de Angola, o Governo provincial e a Administração municipal do 

Lobito, têm de implementar a estratégia urbana e habitacional advogada e promovida pelo 

Governo central e pelas elites dominantes. Neste contexto, o Governo angolano (1) não informa 

os grupos sociais de menores recursos sobre a estratégia de gestão fundiária perfilhada, (2) não 

esclarece as comunidades afectadas sobre a política habitacional actualmente em curso, e seus 

instrumentos, tal como o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação e/ou demais legislação 

em vigor, (3) não consulta a população sobre as questões sócio-territoriais que a afectam, e (4) 

não envolve as comunidades, alvo de regularização urbana e social, nas decisões que as 

condicionam. 

"Na prática as coisas não são tão rápidas nem tão fáceis como na teoria. Quando há participação 

as coisas complicam…" (entrevista a um representante do Governo provincial de Benguela, pela 

Autora e Rafael Pereira, Benguela, 30/4/2012)31.  

                                                             
30  Extracto da entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012). 
31 O informante referia-se às potencialidades e constrangimentos da aplicação do Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação na Província de Benguela. 
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No que se refere especificamente ao aglomerado habitacional autoproduzido 27 de Março, o 

Governo decidiu, sem prévio aviso, demolir as habitações e os alicerces das casas em construção 

visando demarcar o perímetro de uma nova reserva fundiária para o Estado32.  

"Por favor nos façam alguma coisa. Aqui estamos ameaçados. Nunca nos envolveram nas decisões. 

Para um Governo justo, nunca permitiria a construção [para depois a demolir], mas deu-nos o 

terreno." (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, 

Lobito, 4/05/2012) 

Todavia, face à resistência dos moradores, o Governador provincial visitou o conjunto e 

confrontou-se com os problemas desta comunidade. O dirigente do Governo local, General 

Armando da Cruz Neto33, ordenou o cadastro das moradias habitadas a demolir (figura 159) – 

GPB referente a Governo da Província de Benguela seguido de número e AML relativo a 

Administração do Município do Lobito também aqui seguido de número – e acordou com a 

população deste bairro o seu realojamento. Desta forma, apesar das diferentes vontades e 

intenções dos interlocutores, foi possível encontrar uma plataforma de encontro, de negociação, e 

de possível cedência entre actores com posições e interesses diferentes. 

 

 

 

 

Figura 159 – Habitação cadastrada pelo 
Governo provincial de Benguela. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012). 

                                                             
32 De acordo com os diversos entrevistados do aglomerado habitacional autoproduzido 27 de Março (Autora 
e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012), os terrenos adjacentes ao referido bairro, afectos a investidores 
privados, não foram convertidos em reservas fundiárias do Estado. Neste contexto, Patrocínio (26 Jul. 2012) 
refere a existência de interesses económicos na área, pouco claros para a população em geral. Não foi 
possível identificar se a nova reserva a demarcar se insere no âmbito do Decreto-Lei n.º 89/08, sobre reservas 
fundiárias na Província de Benguela a serem utilizadas pelo Gabinete de Reconstrução Nacional ou no 
Decreto n.º 90/08, sobre reservas fundiárias a serem utilizadas pelo Governo da Província de Benguela. 
33 O antigo Chefe do Estado-maior, General das Forças Armadas, esteve envolvido na captura do líder da 
UNITA, Jonas Savimbi. Este acontecimento forçou a rendição armada da UNITA e deu origem ao final da 
guerra civil, em 2002. Dez anos depois, enquanto Governador de Benguela, Armando da Cruz Neto dispôs-
se a ouvir os ex-combatentes da fracção contrária.  
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"É muito difícil ter voz…"34 

Confrontada com a impossibilidade de permanência a longo prazo, a comunidade do bairro 27 

de Março reivindicou o reassentamento com autoconstrução dirigida no âmbito do Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação. Tendo como referência o realojamento do conjunto 

habitacional do Panguila e do Zango em Luanda, ou de uma outra comunidade recentemente 

despejada no bairro da Graça em Benguela, os moradores do bairro 27 de Março recusaram a 

atribuição de moradias pré-fabricadas, construídas em painéis de poliestireno com estrutura 

metálica, e solicitaram a atribuição de lotes para autoconstrução apoiada, como ocorreu durante 

a época colonial no conjunto habitacional do Alto do Liro. Este grupo social de parcos recursos 

rejeitou, desta forma, a intenção do Estado de controlar a sociedade por via da normalização 

urbana e habitacional, ao mesmo tempo que apelou à participação prometida por uma eventual 

futura descentralização política. 

"[No Panguila, no Zango ou na Graça] as novas casas são de esferovite e papelão. Casas 

condignas? Aquilo são mas é palhotas… A autoconstrução dirigida para nós era uma solução. […] 

Porquê [construir] um milhão de casas quando são precisos [pelo menos] nove milhões?" (entrevista 

conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012) 

Em meados de 2012, à data do trabalho de campo efectuado em Angola, a população não 

possuía nenhum interlocutor oficial como um Soba35, um membro do comité local do MPLA ou um 

representante de moradores: "somos esquecidos! Não somos conhecidos" (entrevista conjunta aos 

moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012). Por este 

motivo a comunidade do bairro 27 de Março recorreu a uma organização exterior e solicitou o 

apoio e intermediação da organização não-governamental Omunga para promover o diálogo e 

dar continuidade à negociação já iniciada com o Estado. O facto desta comunidade ter 

consciência da sua exclusão do sistema urbano e de governação levou-a a recorrer à violência 

para proteger os seus direitos habitacionais, ao mesmo tempo que lhe facilitou o contacto com 

uma organização não implicada com os interesses governativos e económicos do sistema 

dominante, mais vocacionada para a protecção dos grupos sociais de menores recursos. Como 

                                                             
34  Extracto de entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março (Autora e Rafael Pereira, Lobito, 
4/05/2012).  
35 Como antes referido (ver subcapítulo 3.2) o Soba é a autoridade tradicional de Angola. 
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mencionado (ver subcapítulo 3.2) as estruturas integradas ou semi-integrados no Governo local 

permanecem com pouca autonomia e capacidade de reivindicação.  

Neste cenário, a contra-acção desta população a par da mobilização da sociedade civil 

organizada, principalmente a favor do direito ao lugar e da habitação, resultaram numa maior 

visibilidade sobre as actuais práticas do Governo angolano e seus impactes. Esta simbiose 

contribuiu para ampliar a margem de manobra da comunidade do bairro 27 de Março perante 

as acções do Estado. Esta conseguiu alcançar melhores resultados, mesmo que reduzidos, 

principalmente no que se refere às precárias condições de realojamento. 

Interacção com os actores exteriores: o papel da organização não-governamental Omunga 

A Omunga36 é uma organização não-governamental apartidária que, entre outras actividades37, 

apoia os sem-abrigo e as comunidades ameaçadas ou vítimas de demolições e de despejos 

forçados, principalmente na Província de Benguela. Neste âmbito, como referido no subcapítulo 

7.3 sobre a associação SOS Habitat, a Omunga impulsionou a mediática campanha nacional 

designada por: "Não partam a minha casa". Na mesma linha, em Outubro de 2011 a 

organização promoveu uma mesa redonda sobre o direito à terra e habitação e sobre o acesso à 

justiça em Angola.38  

"A […] Omunga […] trabalha na área dos direitos humanos, nomeadamente no direito à habitação, 

no direito à informação e sobretudo no direito à participação na vida política que, na verdade, 

ainda falta ser mais levantada […]. A Omunga muitas vezes não é contra as demolições. […] Mas 

nós somos a favor, antes de mais nada, que esses desalojamentos devem ser acompanhados com 

respeito à dignidade [humana] e sobretudo, [acreditamos que] o Estado [é] que tem a 

responsabilidade de criar as condições para as pessoas viverem bem. […] E nós temos trabalhado 

com várias comunidades do Lobito, principalmente, e nós temos tido alguns avanços. […] Há 

diálogos com o poder político, tanto mais que algumas comunidades que nós acompanhamos têm 

                                                             
36 Omunga significa mensageiro e união em dialecto Umbundo. Presentemente, a Omunga é observadora 
da Comissão Africana do Direito do Homem e do Povo, uma comissão instituída em 1987 para zelar pela 
protecção e promoção dos direitos humanos e dos povos. Mais informação disponível em, 
http://www.achpr.org/pt/ [Consult. 2 Abr. 2014]. 
37 A organização Omunga ajuda a população mais carenciada sensibilizando-a para as questões da 
educação e saúde. 
38 A informação sobre o evento, suas conclusões e recomendações, encontra-se disponível em Patrocínio (27 
Out. 2011, http://quintasdedebate.blogspot.pt/2011/11/direito-terra-habitacao-e-acesso.html, [Consult. 
10 Nov. 2011]). A investigadora Vanessa de Pacheco Melo, mencionada no subcapítulo 4.5, também 
participou na iniciativa e partilhou com a Autora desta investigação a sua experiência junto da referida 
organização não-governamental e das populações vítimas de despejos forçados, presentes neste evento. 

http://www.achpr.org/pt/
http://quintasdedebate.blogspot.pt/2011/11/direito-terra-habitacao-e-acesso.html,
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tido essa oportunidade de lhes serem dadas casas. E se calhar, para aquelas comunidades, o que 

nós queremos é que para além da própria casa se criem outras condições como o acesso aos 

serviços públicos, à localização e mais…" (Gibre, 2012, minutos 0.53 – 4.32)  

Fundada em 2005, a Omunga tem acompanhado os processos de despejo, reassentamento e 

realojamento de diversas comunidades de Angola, principalmente na região do Lobito e 

envolvente. A organização tem contribuído para a educação, orientação, autonomização, 

participação e responsabilização dos cidadãos e visa reforçar a organização das bases 

comunitárias e o empoderamento dos grupos sociais de menores recursos.  

"Não acredito muito na vida partidária mas na intervenção cívica [em pequenas coisas como as 

associações de pais, etc…] como alternativa democrática." (entrevista a activista angolano 

representante de organização não-governamental nacional que actua na área sócio-territorial no 

Lobito, pela Autora e Rafael Pereira, Lobito, 30/04/2012). 

Em Maio de 2012, no âmbito desta tese, a organização Omunga viabilizou à sua Autora e a 

Rafael Pereira uma visita ao bairro autoproduzido 27 de Março e intermediou uma entrevista 

conjunta realizada com 21 dos seus moradores (figura 160). 

 

 

 

 

 

Figura 160 – Reunião com os moradores do 
bairro 27 de Março. 

Fonte: Fotografia da Autora (2012).  

 

Neste âmbito, a organização não-governamental registou as reivindicações da população, 

comprometeu-se na articulação com o Governo da Província de Benguela e avaliou os benefícios 

da mediatização do processo. 

"Para os que nos conhecem e nos visitam, façam eco na comunicação social para ver se nos ouvem, 

porque Deus esqueceu-se de nós e nós queremos que as coisas mudem. Se estamos aqui neste 

momento, sem pressão, é por causa da proximidade das eleições. Porque a nova cidade será aqui, 

mas as pessoas não sabem o que vai acontecer. Se o MPLA ganhar nós vamos todos morrer [porque 

não vamos querer sair daqui]." (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela 

Autora e Rafael Pereira, Lobito, 4/05/2012). 
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Em Junho de 2012, alguns residentes voltaram a reunir-se com a organização Omunga. 

Debateram as potencialidades e constrangimentos do associativismo, definiram termos de 

referência para a criação da Associação de Moradores – "enquanto porta-voz da comunidade [e 

interlocutor legítimo] nos processos de negociação com o Governo" (Zeca, 12 Jun. 2012)39 –, e 

estipularam a obrigatoriedade de consulta em caso de necessidade de decisão com consequências 

para o colectivo, como as demolições e os despejos.  

Após a sua constituição, em Junho de 2012, a Associação de Moradores do bairro 27 de Março, 

com o apoio da organização Omunga, solicitou uma reunião com representantes do Governo 

provincial de Benguela. O referido encontro ocorreu em Julho de 2012 e contribuiu para a 

definição das normas e datas de realojamento a efectuar na localidade de Mbango-Mbango, num 

curto prazo de 30 dias. A iniciativa foi noticiada pela comunicação social local40. 

No fim do referido mês, a organização Omunga endereçou uma missiva ao Governador da 

Província de Benguela. A carta seguiu com conhecimento do Administrador municipal do Lobito, 

da Associação de Moradores dos bairros 27 de Março e 16 de Junho41. O ofício, datado de 25 

de Julho42, referia-se aos projectos de reassentamento destas duas comunidades. A comunicação 

tinha como principal objectivo alertar para determinadas falhas processuais e efectuar algumas 

recomendações sobre as práticas do Governo baseando-se na história e nos factos.   

"A falta de planos e de envolvimento das comunidades demonstra, mais uma vez, a incerteza de 

existirem planos concretos de urbanização social; […] Os projectos sociais de habitação43 deles, 

aqui avaliados, parecem verdadeiros atentados à dignidade humana, merecendo urgente revisão. 

[…] A Omunga irá continuar a desenvolver os contactos com as comunidades no sentido de se 

estabelecerem os programas negociais com benefícios incontestáveis e não meros programas 

degradantes e propagandísticos que envolvem recursos de todos os cidadãos [através do Orçamento 

Geral do Estado) e que poderão apenas beneficiar interesses privados (das empresas construtoras 

                                                             
39 Extracto do artigo "A situação de demolições e desalojamentos forçados no Lobito" disponível em 
http://www.omunga.org/text/a-situacao-de-demolicoes-e-desalojamentos-forcados-no-lobito/20 [Consult. 21 
Set. 2012]. 
40 Especificamente pela Rádio Mais (96.3 FM, Lobito). 
41 O bairro16 de Junho localiza-se perto do bairro 27 de Março, no bairro da Lixeira. A área habitacional 
alberga jovens órfãos recém-realojados, anteriormente a residir no local em tendas. Contrariamente ao 
aglomerado habitacional 27 de Março, a situação do bairro 16 de Junho encontra-se contemplada no 
relatório de estudo sobre quatro casos de desalojamento e expropriação em Benguela e Lobito, realizado 
pela Omunga (Mignot, Filipe e Jandali, 2011). 
42 Com referência OM/190/2012. 
43 A expressão refere-se ao que o Governo central indica como habitação de interesse social subsidiada pelo 
Estado. 

http://www.omunga.org/text/a-situacao-de-demolicoes-e-desalojamentos-forcados-no-lobito/20
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ou das beneficiárias dos terrenos aproveitados com os desalojamentos) (Patrocínio, 26 de Jul. 

2012)44. 

Todavia, o coordenador da Omunga (Patrocínio, 26 Jul. 2012)45 também reconheceu 

publicamente "o envolvimento directo do Exmo. Sr. Governador provincial de Benguela, em várias 

acções que referem ao direito à habitação". Este fenómeno revela uma mudança na mentalidade 

dos actores, quer nas bases sociais, quer no topo da hierarquia de governação. Como antes 

mencionado (ver subcapítulo 7.3 sobre a associação SOS Habitat) esta transformação é uma das 

actuais intenções da resistência militante em Angola. 

"Não queremos dizer que concordamos completamente com as medidas adoptadas, mas revelam, 

à partida, mudanças substanciais de comportamento de governantes se comparadas com as 

adoptadas pelos Governadores provinciais da Huila e de Luanda, como exemplo, embora saibamos 

que muitos outros tenham cometido os mesmos gravíssimos erros e crimes" (Patrocínio, 26 de Jul. 

2012)46  

Em Maio de 2013, com entrada em funções do novo Governador de Benguela47 a Omunga emitiu 

um novo comunicado onde realçou o que de positivo foi feito na Província sob a tutela do General 

Armando Cruz Neto (Patrocínio, 09 Mai. 2013). A organização aproveitou para sugerir a 

continuidade dos processos em curso e a concretização das promessas anteriormente 

estabelecidas pelo Governo local. Como referiu um dos moradores do bairro 27 de Março 

entrevistado durante o trabalho de campo desta pesquisa: "as pessoas vão, mas a palavra deve 

ser assumida" (entrevista conjunta aos moradores do bairro 27 de Março, pela Autora e Rafael 

Pereira, Lobito, 4/05/2012). 

 

 

 

 

                                                             
44 Extracto em http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html 
[Consult. 21 Set. 2012]. 
45 Ibid.  
46 Ibid.  
47 O novo Governador provincial de Benguela é agora Isaac Maria dos Anjos. 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/07/governo-constroi-na-destruicao-da.html
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8.4 BREVE SÍNTESE DE REFLEXÃO  

À semelhança dos casos de estudo seleccionados para análise da transformação do espaço 

habitacional de Luanda na actualidade – a cidade do Kilamba e o conjunto habitacional do 

Panguila –, o conjunto residencial do Alto do Liro também foi construído numa periferia urbana, 

neste caso da cidade do Lobito, numa região despovoada e distante do seu centro urbanizado. 

Por sua vez, o aglomerado habitacional autoproduzido também abordado neste capítulo 8 – o 

bairro 27 de Março – integra a mencionada região, localizando-se numa área de expansão 

periurbana expectante, inserida no seu quadrante norte-nascente. O novo aglomerado 

habitacional de realojamento na localidade do Mbango-Mbango distancia-se deste musseque na 

direcção do interior, integrando a periferia virgem e inóspita.  

A construção do conjunto habitacional municipal do Alto do Liro durante o domínio colonial 

português tardio não impediu o aparecimento de novos musseques na periferia da cidade do 

Lobito. Estas áreas periurbanas autoproduzidas ganharam maior expressão no novo milénio e, 

como em Luanda, confrontam-se agora com a expansão urbana mercantilizável promovida pelo 

Estado angolano em áreas periféricas. Os musseques do Alto do Liro interpenetram o referido 

conjunto habitacional de origem colonial tardia com morfologias urbanas e tipologias 

arquitectónicas e habitacionais singulares, resultantes das lógicas de conquista quotidiana do 

espaço, de acordo com necessidades diferenciadas e/ou consoante a capacidade financeira, 

tendencialmente reduzida, dos agregados familiares.  

A rápida construção do conjunto habitacional municipal entre 1970 e 1973 configura a forte 

determinação do Governo local de ordenar o território na mencionada área de expansão do 

Lobito. A obra de 7.500 moradias, em regime de autoconstrução apoiada, contribuiu para o 

sucesso desta operação. Actualmente o Governo angolano considera replicar a morfologia 

originalmente adoptada, para uma eventual e desejada expansão urbana dessa região. O 

projecto recém-concebido de construção da nova refinaria do Lobito tem alavancado este 

processo. Neste âmbito, o Governo já avançou com algumas obras para a beneficiação das vias 

de acesso existentes. A relação entre exploração de petróleo e transformação do território em 

Angola é muito expressiva na maioria das intervenções do Estado, como é exemplo o caso 

assinalado. 

Durante a época colonial, as unidades habitacionais autoconstruídas no Alto do Liro beneficiaram 

do apoio técnico e logístico da então existente autarquia local. Os métodos construtivos, mesmo 
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que controlados, foram adaptados segundo as vontades, as necessidades e capacidades 

construtivas dos moradores, na maioria populações autóctones realojadas e provenientes das 

áreas pericentrais do Lobito. O mesmo ocorreu ao nível das tipologias habitacionais e dos 

acabamentos. Todavia, o município não autorizou a construção de anexos dentro do lote 

disponibilizado. No que se refere aos espaços públicos, a falta de sombra condicionou a sua 

plena fruição. Actualmente, os espaços sobrantes maioritariamente ao longo das vias de acesso 

encontram-se, na generalidade, afectos ao comércio informal. Por outro lado, a interpenetração 

dos musseques do Alto do Liro contribuiu para saturar os equipamentos existentes e a região 

carece, quer de novas instalações sociais, quer de prestadores de serviços. O crescimento 

periurbano também sabotou as infra-estruturas urbanas contempladas e asseguradas no projecto 

de origem. Actualmente, assim como ocorre na capital angolana, o Governo não colmata estas 

falhas. 

O aglomerado habitacional autoproduzido 27 de Março configura o início da autoprodução 

habitacional por grupos sociais de menores recursos em áreas periurbanas, os mencionados 

musseques que actualmente interpenetram o velho conjunto habitacional do Alto do Liro. Neste 

âmbito, a sua autoprodução habitacional remete para a inventividade dos moradores que, 

recorrendo a técnicas e a materiais locais, investem na sustentabilidade da sua edificação, em 

cenário de imensa precariedade financeira. Todavia, as comunidades mais carenciadas não 

possuem capacidade de se substituir ao Estado na promoção, quer de espaços públicos, de 

equipamentos sociais ou de infra-estruturas. Sem investimento do Governo nestas áreas, os 

residentes do bairro 27 de Março encontram-se limitados pela dificuldade e/ou impossibilidade 

de acesso aos benefícios da urbanização. Contrariamente ao que sucedeu no realojamento no 

Alto do Liro na década de 1970, tal como sobreveio no recente realojamento do conjunto 

habitacional do Panguila, no bairro autoproduzido 27 de Março os indicadores da qualidade 

urbana não estão acautelados. A transferência de parte dos residentes deste musseque para o 

ainda mais longínquo aglomerado habitacional do Mbango-Mbango assegurou o direito a um 

novo lote e/ou a uma habitação configurando uma distinção positiva no actual contexto urbano 

dominante angolano, onde este tipo de conquista por via da resistência às práticas do Governo 

não são frequentes.  

O mérito da operação do Alto do Liro relacionou-se, fundamentalmente, com a anuência do 

Governo local, com a competência dos seus serviços técnicos e com o entusiasmo e participação 

das populações autóctones realojadas. Como actualmente ocorre em Angola, o paradigma da 
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renovação urbana, por incentivo e em benefício do sector privado, também foi o grande 

impulsionador das práticas de expulsão das áreas periurbanas do Lobito na década de 1970. 

Porém, o Governo local também investiu na melhoria das condições de habitabilidade das 

populações atingidas pelos despejos, através da sua integração numa área de expansão urbana 

originalmente direccionada para grupos sociais de maiores recursos, apostando na miscigenação 

racial, também com o objectivo de prevenir o aparecimento de novos musseques. Como já 

verificado o último objectivo não foi bem-sucedido. Além de promover a revisão do Plano de 

Urbanização do Lobito, inicialmente concebido pelo poder central da metrópole, os serviços 

técnicos do município do Lobito apostaram na participação das comunidades realojadas em 

regime de autoconstrução apoiada. Como antes mencionado, a margem de manobra destas 

populações ocorreu essencialmente ao nível do desenho, das tipologias arquitectónicas e 

habitacionais e ao nível dos métodos construtivos adoptados. Paralelamente, a população 

beneficiou de apoio ao financiamento e gestão do processo construtivo. Os novos residentes do 

Alto do Liro também tiveram acesso à concessão justificada do uso do solo, assim como à 

aprovação dos projectos de licenciamento das habitações. 

No que respeita ao bairro 27 de Março, estamos agora perante a reincidência de despejos 

forçados, resultado do confronto entre a produção do espaço habitacional pelos grupos sociais 

de menores recursos e a produção recente do espaço pela governação em articulação com o 

sector privado, no âmbito da construção da nova refinaria. O fenómeno é muito semelhante ao 

caso de estudo do conjunto habitacional do Panguila (Luanda) em que a convivência de classes 

socioeconómicas diferenciadas para um mesmo local também não é aceite pelo Governo. No 

bairro 27 de Março, contrariamente ao sucedido no Alto do Liro durante os anos 1970, o 

município local não contrariou as directivas iniciais do Governo central. A actual ausência de 

descentralização política e administrativa em Angola não favorece esta iniciativa. Face a esta 

incapacidade de iniciativa da administração local em prole dos moradores de menores recursos, 

um morador do Alto do Liro, ironicamente, refere: "nós preferíamos o colonialismo a este regime 

que é muito pior. Debaixo do chicote havia sempre um pedaço de peixe. Isto é um novo 

colonialismo feito pelos nossos irmãos" (entrevista a um morador do bairro 27 de Março, pela 

Autora e Rafael Pereira, Lobito, 04/05/2012).  

A luta pelo direito ao lugar e à habitação, mesmo sem direito ao acesso a espaços públicos, 

equipamentos ou infra-estruturas básicas, entre outros benefícios da urbanização, contribuiu para 

dar voz a uma frágil colectividade, recentemente constituída por fragmentos de outras 
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comunidades que já tinham sido violentadas pelos despejos forçados promovidas pelo Governo 

angolano. O realojamento desta comunidade na localidade do Mbango-Mbango configura uma 

pequena vitória dentro das actuais práticas dominantes. Neste caso, conscientes da sua frágil 

posição, os moradores do bairro 27 de Março decidiram organizar-se tornando-se assim num 

interlocutor válido capaz de dar continuidade à negociação iniciada com o Estado, por via da 

resistência. As actividades desenvolvidas incluíram a constituição de uma associação de 

moradores gerada com o intuito de zelar pelos seus interesses individuais e colectivos, e cuja 

independência em relação ao Governo local lhe confere maior autonomia e capacidade de 

reivindicação. Para apoiar o processo, a comunidade recorreu ao apoio da sociedade civil 

organizada. Através da mediatização da negociação com o Estado, a comunidade do bairro 27 

de Março visou persuadir a tomada de decisão dos agentes de poder. Os resultados foram 

diminutos embora progressivos. 

Não identificámos, no âmbito desta pesquisa, se a resistência dos moradores do bairro 27 de 

Março às práticas de despejo coercivo impostas pelo Governo angolano produziu melhores 

resultados para a comunidade visada do que em Luanda, como por exemplo no caso das 

demolições no bairro Iraque-Bagdad, considerando a existência de uma maior distância 

geográfica ao poder central, incluindo as suas instruções e exigências, ou por ascendência ou 

poder do antigo Governador provincial de Benguela, General Armando Cruz Neto, junto do 

Presidente de Angola, tendo em conta o seu grande contributo para o desfecho da guerra-civil 

com a UNITA (2002). No entanto, reconhecemos que em situações idênticas, como no Huila, a 

generalidade das comunidades de parcos recursos afectadas pelas acções autocráticas do 

Governo angolano não foi ouvida, nem alcançou o direito ao lugar ou à habitação por via do 

realojamento. 
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9.1 PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL 

E O DIREITO À CIDADE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A democracia não é apenas permitir que se constituam outros partidos. Implica, obviamente, numa 
pluralidade de vozes e de visões. Mas não é apenas a existência destas "outras vozes", é também o facto 
de que possamos escutá-las, levar em conta, considerar. Este, acredite, é um dos grandes problemas do 
continente africano e, também, especificamente em Angola: já é possível falar; já é possível reclamar; já é 
até possível gritar. Mas temos pouca gente a ouvir. Ouvir implica "considerar" a opinião do outro para 
reflectir. Ouvir implica respeitar a opinião do outro, dos outros. E, claro, ouvir implica disponibilidade. Talvez 
estejamos ainda numa época de pouca disponibilidade, baixa tolerância e alta arrogância. […] Infelizmente, 
os políticos africanos e angolanos ganharam o vício de "ler" o povo como "um outro", e não como "eu 
também"." (Ondjaki apud Luz, 2 Out. 2013)1 

                                                             
1 Extracto do artigo "A África tem uma força cultural gigantesca: espero que possamos deixá-la acontecer", 
disponível em http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/o-continente-africano-tem-uma-forca-cultural-
gigantesca-espero-que-possamos-deixa-la-acontecer-diz-ondjaki [Consult. 23 Abr. 2014]. 
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1. PRODUÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL TOP-DOWN PELO ESTADO E SECTOR PRIVADO 

Enquadramento geral 

A produção do espaço habitacional de Luanda, desde a sua fundação, tal como impulsionado 

pelo então Reino de Portugal, tinha como principal referência a geografia do local e as 

necessidades defensivas. A partir de meados do século XX, os primeiros planos urbanos 

produzidos a partir da metrópole, para controlar a expansão da capital angolana, seguiram a 

lógica próprias da representação política do espaço, intenção reconhecida na linha de Lefebvre 

(2003, 1ªed. 1970), especificamente do espaço produzido pela sociedade colonial, e não 

consideraram a existência local de musseques, onde residia fundamentalmente a população 

nativa. Neste cenário, a produção habitacional em massa, em Luanda, característica da década 

de 1960, destinava-se essencialmente ao alojamento dos colonos. Contudo, visando acompanhar 

as recomendações da comunidade internacional, alguns dos Municípios locais, que haviam 

conquistado alguma autonomia para a intervenção no território, passaram a integrar o seu 

conhecimento sobre a problemática periurbana.   

A partir de 1975, com a independência de Angola, o novo Governo de ideologia socialista 

adoptou um sistema de governação centralizado. A profunda crise económica em que o país 

mergulhou, a par da insuficiência de pessoal qualificado e também da violenta conjuntura de 

guerra civil, contribuiu para enfraquecer a capacidade de resposta do partido-Estado MPLA, 

inclusive no que se refere à sua gestão do território. Neste âmbito, o Governo não efectuou a 

manutenção dos imóveis nacionalizados e/ou confiscados. Também não assegurou a gestão 

urbana do edificado existente ou a produção habitacional necessária para acolher a população 

rural que afluía à cidade e, posteriormente, os massivos grupos de deslocados da guerra civil em 

busca de um refúgio na capital. Visando contrariar esta conjuntura o Governo implementou uma 

série de medidas políticas urbanas e habitacionais, como a produção de um novo Plano Director 

para Luanda (1979) ou a adopção pontual de modelos habitacionais de baixa densidade.  

Com a cessação da Guerra Fria, em 1991, a abertura de Angola aos mercados nacionais e 

internacionais – na senda ideológica do liberalismo económico de Smith (1776) e/ou Friedman 

(1982, 1ª ed. 1962) –, a entrada de investidores no país e o domínio do Governo sobre a 

exploração e a exportação de petróleo (ver Hodges, 2002 e Pacheco, 2010) são produzidos 

novos instrumentos políticos para controlo do uso do solo na cidade de Luanda (1996, 2000, 

2001/2). Neste contexto, a produção pública e privada do espaço habitacional passou a ser 
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direccionada para os grupos sociais de maiores recursos e em benefício do investimento privado. 

A expressiva concentração de poder, a par do neoliberalismo económico perfilhado, 

determinaram uma produção pública habitacional top-down que se intensificou desde o fim da 

guerra civil, em 2002. Esta actuação do Estado angolano, articulada com o sector privado, tem 

ajudado a consolidar o que Harvey (2000; 2005a, 1ª ed. 2001; 2005b; 2007; 2011, 1ª ed. 

2010) designa de "geografias desiguais", especificamente a espacialização da acumulação 

desigual do capital. 

Após a assinatura do tratado de paz, em contexto de reconstrução nacional, motivados pela 

crescente capacidade e autonomia financeira do país, diversos agentes económicos, 

maioritariamente de origem brasileira, chinesa e/ou portuguesa reforçaram a sua presença em 

Angola – um país localizado no hemisfério sul, periférico de acordo com o pensamento de 

Wallerstein (1984; 1990; 2001; 2004; 2006; 2011; 2012) sobre os desequilíbrios económico-

financeiros do sistema mundo –, sobretudo nas áreas da construção imobiliária, maioritariamente 

habitacional, e das infra-estruturas. A concentração financeira e político-administrativa na capital 

favoreceu a promoção do mercado habitacional de alta renda, em detrimento da resposta às 

necessidades de grupos sociais de menores recursos, maioritariamente a residir em áreas 

periurbanas. A retracção da banca na atribuição de crédito habitacional, também não tem 

contribuído para uma maior diversificação do público-alvo. Consequentemente, o mercado 

imobiliário para média e alta renda em Luanda encontra-se saturado.    

A aposta do Governo na dinamização da economia por via do incremento da construção civil, 

argumentando tratar-se do investimento público necessário à promoção do bem-estar social, 

enquadra-se na linha keinesiana (Keynes, 1936) de um Estado intervencionista. Foi nesta óptica 

que o Governo angolano lançou o Programa Nacional para a construção de um milhão de casas, 

a realizar entre 2009 e 2012. Todavia, o Governo não investiu na construção das infra-estruturas 

necessárias à plena implementação do referido Programa Nacional, condicionando desta forma 

o seu sucesso. Por outro lado, a excessiva centralização de poder não favoreceu a procura de 

soluções locais para a colmatação deste constrangimento. Em vez da prometida descentralização 

tem-se assistido a um reforço do poder central e presidencial. Neste âmbito, a produção e gestão 

do espaço habitacional em Luanda encontram-se condicionadas pelas decisões estratégicas e 

políticas da classe dirigente, uma elite urbana que tem apostado na internacionalização de Luanda 

– como símbolo de uma modernização forjada em nome da inovação produtiva (Schumpeter, 
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1939; 1942), cumulativamente indicadora de contraditórios sinais de progresso (Wallerstein, 

2001; 2011) –, e na ascensão económica de Angola no contemporâneo contexto mundial. 

A quantidade de instrumentos urbanísticos – planos, legislação e programas – produzidos pelo 

Governo vigente no novo milénio responde ao perfil neoliberal do Estado, e está em consonância 

com a abordagem de Foucault (1991; 1999, 1ª ed. 1975; 2008, leccionado em 1977/78; 2010, 

leccionado em 1978/79) sobre a produção de instrumentos de restrição territorial, concretizados 

em nome de um alegado bem-estar comum. Os novos planos de expansão para a cidade 

encontram-se harmonizados com a legislação em vigor e com o actual Programa Nacional de 

Urbanismo e Habitação. A generalidade dos mecanismos apontam para a valorização mercantil 

do território periurbano, principalmente através da sua renovação e/ou gentrificação – uma 

estratégia recorrente e amplamente generalizada no actual contexto global neoliberal, como 

identificado por Smith (2002) –, e para a restrição dos direitos dos grupos sociais de menores 

recursos, maioritariamente a residir em áreas periurbanas autoproduzidas, através da simultânea 

forja e destruição da sua liberdade, tal como preconizada por Boaventura de Sousa Santos 

(1982). 

Assumindo que a generalidade das terras é propriedade do Estado, o Governo definiu novas 

regras para intervenção no território, em articulação com os seus objectivos estratégicos de 

produção de um novo espaço habitacional, moderno e controlável, e de erradicação dos 

musseques existentes e estancamento da sua proliferação. A reestruturação integral do território 

em curso pode ser lido, na linha de Lefebvre (2003, 1ªed. 1970), Brenner e Theodore (2002) 

e/ou Harvey (2005a; 2005b; 2007), como um instrumento político de reprodução e manutenção 

do poder político e do sistema capitalista vigente, como amplamente identificado à escala global.  

O Governo tem contribuído para este processo, quer através da demarcação de reservas 

fundiárias para futura intervenção urbana e habitacional, quer do incentivo ao investimento do 

sector privado. Para manusear a concordância da generalidade da sociedade civil, o Governo 

adoptou algumas estratégias de city marketing deformado (Souza, 2011), ou seja, procurou 

influenciar a maioria da opinião pública através do fomento de uma imagem de cidade 

harmonizada com a visão dos grupos económico-políticos dominantes. Para o efeito recorreu a 

modelos urbanos contemporâneos do mundo dito desenvolvido, assentes em conceitos-vagos ou 

indefinidos, palavras-contentor como identificado por Bourdin (2011). É exemplo expressivo a 

expressão nova centralidade. 
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No que se refere às práticas de produção urbana e habitacional do Governo, são três os 

paradigmas dominantes, recorrentes na construção da nova cidade-metrópole mundial: (1) 

renovação urbana, (2) expansão urbana mercantilizável, (3) reassentamento e realojamento. Se 

por um lado, na linha de autores como Castells (1977, 1ª ed. 1972) e Milton Santos (1993), a 

análise da dimensão espacial daqueles paradigmas contribuiu para entender alguns dos aspectos 

da sociedade urbana luandense, por outro, tomamos em conta que, como alertam Lefebvre 

(2000a, 1ªed. 1974; 2003, 1ª ed. 1970; 2009, 1ª ed.1968) e Harvey (1993, 1ª ed. 1973), as 

formas espaciais, per se, não denunciam toda a complexidade dos processos, sejam eles 

condicionados pelas estruturas ou pelas interacções sociais. 

Ao nível do paradigma da renovação urbana, o centro urbanizado, com maior valor imobiliário, 

tem sido objecto da demolição e modernização do seu património edificado, à semelhança do 

que acontecera no final do período colonial. A verticalização do edificado tem sido mais 

expressiva na zona da baía, como representação internacional das actuais operações de 

maquilhagem e embelezamento da cidade. As operações de renovação periurbana em Luanda 

espelham idêntica intenção de modernidade, conceito entendido no sentido que lhe atribui Castells 

(1977, 1ª ed. 1972) – referente ao culminar de uma evolução histórica que tende a encobrir a 

estagnação social estimulada pelo contexto liberal –, e implicam a demolição integral do 

musseque, actualmente mais expressiva ao longo da costa para sul, porém com maior impacte a 

norte no futuro próximo. A transformação do centro tem ocorrido em benefício do sector privado 

e direcciona-se para os grupos sociais de maiores recursos, para melhor controlo pelo Estado, na 

acepção de Foucault (1991, leccionado em 1978/79; 2008, leccionado em 1977/78).   

A expansão urbana mercantilizável tende a ocorrer nas referidas reservas fundiárias do Estado, 

quer em áreas densamente povoadas, quer em áreas rurais e/ou periurbanas pouco povoadas. 

As primeiras têm acolhido a edificação de condomínios habitacionais, em altura ou de piso único, 

maioritariamente concentrados a sul de Luanda. As segundas constituem as designadas novas 

centralidades que configuram a firmeza do Governo em ocupar e transformar as áreas mais 

periféricas da capital. Para além da mencionada promoção habitacional, o Governo tem 

promovido novas infra-estruturas e novos equipamentos para estas áreas urbanas distantes. 

Seguindo esta lógica de produção do espaço, Luanda transforma-se no que Montaner e Muxí 

(2011) designam por cidade tardo-racionalista, ou seja, uma nova cidade consonante com a 

produção de projectos financeiros mais ou menos especulativos, todavia dispersa e muito 

desconectada. Conhecedor desta situação, o Governo diferenciou os valores de venda e/ou 
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arrendamento dos novos empreendimentos, consoante a sua maior ou menor proximidade ao 

centro urbanizado da capital.  

A renovação periurbana e a expansão urbana mercantilizável encontram-se, muitas vezes, 

associadas a operações de gentrificação – presentemente um dos temas mais centrais do 

urbanismo, como explicado por Smith (2002) –, bem como ao reassentamento ou realojamento 

das populações vítimas de despejos forçados promovidos pelo Governo. Os critérios para 

atribuição de lote e/ou de solo com moradia nos novos assentamentos periféricos enquadram-se 

no projecto do Governo angolano de retorno das populações periurbanas carenciadas às áreas 

mais rurais. Apesar das condições de precariedade observadas nestas áreas periféricas de 

Luanda, como a falta de infra-estruturas ou de serviços básicos, alguns membros da elite 

dominante, defensores da tabula rasa dos musseques, em nome de uma urbanidade normalizada 

e regulamentada, como referido por Foucault (2008, leccionado em 1977/78), criticam a 

atribuição de casas pelo Estado a estes moradores de poucos recursos. Na mesma linha, o 

Governo tende a não promover, nem a qualificação dos assentamentos autoproduzidos nas áreas 

periurbanas, nem a respectiva regularização fundiária, embora anuncie tratar-se de uma boa 

prática. Por outro lado, o Governo permite a transformação do espaço habitacional em áreas de 

realojamento de acordo com as lógicas dos seus residentes, similares às suas práticas nos 

assentamentos autoproduzidos.  

O actual sistema dominante de governação urbana e habitacional em Angola, autocrático e 

neoliberal, tem agido de forma prepositiva e impositiva ao nível da produção do espaço 

habitacional e da transformação do território, em Luanda (organograma 2). A sua acção, 

manifestada nos diferentes paradigmas, expressa uma matriz de planeamento urbano de origem 

modernista, todavia subvertida pelo feroz contexto neoliberal, como identificado por Maricato 

para o contexto brasileiro (2002), e dissemina-se a partir do centro urbanizado, apoderando-se 

das áreas pericentrais até aos musseques mais periféricos e às áreas rurais, pouco ou nada 

densificadas.  

Os modelos urbanos e habitacionais adoptados pelo Governo angolano são consonantes com a 

ideologia urbana hegemónica capitalista persistente, como identificada por Castells (1977, 1ª ed. 

1972), e são conducentes à promoção da cidade genérica a que se refere Koolhaas (2010). Os 

modelos utilizados diferem consoante as situações, imperando a verticalização no centro 

urbanizado – baía, Ingombota, etc… –, a renovação nas áreas pericentrais – Chicala, 

Sambizanga, etc… – e a edificação em altura nas áreas mais periféricas das localmente 
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designadas novas centralidades – cidade do Kilamba, etc… Como identificado, estas intervenções 

destinam-se a grupos sociais de média e alta renda. A reprodução do modelo urbano extensivo, 

destinado a grupos de menores recursos, ocorre, na maioria das situações, em áreas periféricas 

afectas a acções de reassentamento, como no Zango, e de realojamento, como nos conjuntos 

habitacionais Zango, Panguila, ou em Sapu.  
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Organograma 2: Produção do espaço habitacional pela governação no actual sistema dominante 
autocrático e neoliberal. 

Fonte: Produzido pela Autora (2013). 
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A expansão urbana mercantilizável para classes médias e altas em áreas periurbanas, mais ou 

menos povoadas, também tem originado intervenções de piso único, todavia menos densificadas 

que nas áreas anteriores. São exemplo os condomínios de Talatona, Jardim do Éden, etc…. Estes 

empreendimentos também convivem com o modelo urbano em altura maioritariamente adoptado 

(Nova Vida, etc…). 

Os impactes decorrentes da recente intervenção urbana e habitacional do actual Governo 

neoliberal onde a Administração central assumiu uma estratégia, políticas e práticas de 

intervenção de iniciativa top-down, apontam para a exclusão dos grupos sociais de menores 

recursos, maioritariamente a habitar em musseques e para uma ampla fragmentação sócio-

espacial. Assim como identifica Borja (2011) a redução das desigualdades sócio-espaciais, 

através do ordenamento do território, permanece hipotecada pela conjuntura económica e política 

dominante. A análise dos casos de estudo seleccionados no âmbito desta tese, a par do seu 

enquadramento geral, reforça a leitura das carências introduzidas ou consolidadas através da 

espacialização do capitalismo desregulado e sua proliferação, tal como sugerido por Lefebvre 

(2000b, 1ª ed. 1972). 

Os casos de estudo e o direito à cidade 

Cidade do Kilamba (Luanda) 

A nova cidade do Kilamba configura o mais expressivo caso de expansão urbana mercantilizável 

em Luanda. O Governo optou por um modelo urbano em altura, produto de uma urbanização 

idealizada e por uma tipologia arquitectónica onde a repetição de elementos estruturais 

semelhantes, a par da colagem de elementos simbólicos, remete o imaginário cultural dos 

habitantes para uma desejada promoção social. Por outro lado, a adopção de tipologias 

habitacionais universais reforça a intenção do Governo de normalizar a sociedade urbana. Na 

mesma linha, visando revigorar a aceitação do modelo urbano, arquitectónico e habitacional, o 

Governo apostou em métodos construtivos convencionais, tendencialmente reconhecidos como 

sólidos e bem aceites pela população angolana. Porém, o expressivo investimento efectuado pelo 

Estado em infra-estruturas no empreendimento encontra-se condicionado, principalmente porque 

permanecem questões técnicas e construtivas por colmatar, à escala regional. Por outro lado, 

apesar dos recentes acertos dos valores de mercado (venda ou arrendamento), o acesso à 

habitação subsiste vedado para os grupos sociais de menores recursos, incapazes de acompanhar 

as dinâmicas financeiras do sector privado. 
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Conquistar residência na cidade do Kilamba não garante o acesso à generalidade dos benefícios 

da urbanização. No empreendimento ainda não existem serviços e/ou comércio, potencialmente 

geradores de emprego. Paralelamente, não existem equipamentos sociais e urbanos em 

funcionamento, para além das escolas que também não são suficientes para colmatar a actual 

demanda. Sem hospitais ou clínicas em funcionamento, o acesso à saúde depende de uma 

deslocação ao distante centro urbanizado de Luanda. Apenas a fruição dos espaços públicos e o 

acesso ao lazer se encontram plenamente salvaguardados na cidade do Kilamba. O contraste 

com o que ocorre no coração da capital angolana regista-se, com maior expressão, ao nível da 

fruição das áreas desportivas ao ar livre.  

No que se refere à renovação da vida urbana, transformada, a edificação da nova cidade do 

Kilamba, designada de nova centralidade, visa a configuração e o controlo de uma nova 

sociedade urbana de médios e altos recursos. Por este motivo a apropriação das áreas 

circundantes do empreendimento, por grupos sociais de poucos recursos, tem sido contrariada 

pelo Estado. Por um lado, com o objectivo de regularização do território, o Governo promoveu 

novas edificações na envolvente. Por outro lado, para o conjunto habitacional, a Administração 

optou pela formulação de um normativo restritivo das práticas comportamentais dos moradores 

e/ou de transformação dos suas unidades habitacionais. Alguns residentes têm aderido, nalguns 

casos fervorosamente, às intenções do Governo e reproduzem, na gestão do condomínio, a 

estrutura administrativa top-down, inspirada no actual sistema de governação urbano e 

habitacional, pouco receptivo à participação popular. 

Realojamento no Panguila (Luanda) 

O conjunto habitacional do Panguila configura o mais periférico e excludente caso de 

realojamento de populações carenciadas e decorre das crescentes práticas da renovação urbana, 

actualmente em curso no centro urbanizado da capital. O Governo angolano optou por um modelo 

urbano horizontal, de tipologia habitacional de piso único, idêntico ao adoptado pelos grupos 

sociais de menores recursos na cidade autoproduzida, e que se reproduz com o incentivo do 

Estado à gradual transformação das habitações disponibilizadas.  

A dimensão das habitações disponibilizadas pelo Governo no Panguila, a par da liberdade de 

ampliação das moradias através da construção personalizada de anexos, contrasta com as 

reduzidas áreas de algumas habitações existentes em áreas pericentrais. Por outro, a coabitação 

familiar forçada e os métodos construtivos adoptados na edificação das habitações 
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aprovisionadas pelo Estado geram fortes constrangimentos na vivência diária local das 

populações. Paralelamente, as infra-estruturas básicas de cada habitação (água, electricidade, 

saneamento, etc..) também apresentam fortes limitações, principalmente por escassez de 

investimento do Estado. Agrava este cenário descrito o facto do paradigma do realojamento 

configurar, junto com o reassentamento, a única alternativa oficial promovida pelo Governo 

angolano para as comunidades visadas por operações de demolição e de despejo forçado em 

áreas pericentrais. 

No que se refere ao acesso aos diversos benefícios da urbanização, o contexto existente no 

conjunto habitacional do Panguila não é auspicioso. Longe do centro urbanizado de Luanda, sem 

transportes regulares e/ou acessíveis, a maioria dos deslocados perdeu as antigas oportunidades 

de emprego. Os equipamentos sociais e urbanos permanecem escassos e a escassez de 

prestadores de serviços restringe o acesso à saúde e educação. O comércio formal é diminuto e 

acontece maioritariamente circunscrito ao mercado confinante que tem falta de clientes. 

Cumulativamente, no interior do conjunto habitacional do Panguila não existem espaços públicos, 

apenas alguns espaços residuais e o acesso ao lazer também não foi assegurado pelo Governo.  

Contudo, no realojamento do Panguila, a construção da vida urbana tende a beneficiar dos 

processos de transformação do espaço urbano e habitacional pelos grupos sociais de menores 

recursos, tal como incentivado ou autorizado pelo Estado nestas regiões mais periféricas de 

Luanda. Aqui o Governo angolano implementa os sectores habitacionais de realojamento 

gradualmente e permite ou incentiva a progressiva ocupação do território através do tempo. Para 

o efeito, o Governo regulamentou a apropriação evolutiva das habitações, munindo-a de grande 

flexibilidade, principalmente no que se refere à transformação dos lotes através da construção de 

muros de delimitação dos terrenos e de outras construções diferenciadas. A generalidade dos 

agregados familiares tem aderido às práticas da produção quotidiana do espaço habitacional, 

exactamente como era a sua prática enquanto moradores do musseque. Neste cenário, os 

moradores tendem a introduzir no conjunto habitacional do Panguila as mesmas práticas de 

transformação urbana que o Governo tende a contrariar e a penalizar para áreas mais centrais. 

Realojamento no Alto do Liro (Lobito) 

O recurso, como caso de controlo, a outro universo geográfico e temporal contribuiu para dar 

conta da complexidade do tema da produção do espaço habitacional pelo Estado, em articulação 

com o sector privado, e suas múltiplas variáreis. O conjunto residencial do Alto do Liro (Lobito) 
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configura o paradigma da inclusão de grupos sociais de menores recursos, em áreas de expansão 

urbanizadas para europeus, contrario à ideologia dominante durante a época colonial.  

A habitação edificada na década de 1970 no Alto do Liro cumpriu o estipulado pelo Plano Director 

de Urbanização do Lobito tal como alterado pelos Serviços Municipais da cidade em 1966. À 

semelhança do que ocorreu em Angola, no novo milénio, no conjunto habitacional do Panguila, o 

Governo optou por um modelo urbano horizontal, sempre de um único piso. Tal como hoje ocorre 

no cenário urbano angolano, no conjunto residencial do Alto do Liro, o Governo local pretendia 

ordenar o território nas novas áreas de expansão da cidade e estancar o seu crescimento 

desordenado, controlando o aparecimento de novos musseques. 

Para o efeito, os Serviços Municipais da cidade do Lobito apoiaram a produção habitacional de 

7.500 residências em cerca de dois anos, dando aos moradores liberdade de escolha quer ao 

nível da tipologia arquitectónica, quer ao nível da tipologia habitacional. Apesar de não permitir 

a posterior edificação de anexos, o Governo autorizou a autoconstrução apoiada das moradias 

e a utilização de métodos construtivos diferenciados, consoante as capacidades dos habitantes. A 

estratégia de autoconstrução favoreceu a aceitação do projecto pelos moradores expulsos de 

áreas autoproduzidas centrais, em benefício do sector industrial. Por outro lado, o Governo local 

providenciou a construção de infra-estruturas básicas de apoio ao empreendimento. Apesar das 

dificuldades identificadas durante o acelerado processo construtivo, os Serviços Municipais do 

Lobito procuraram suprir, com elevado sucesso à data, as mencionadas necessidades (água, 

electricidade e saneamento). 

Contudo, relativamente ao acesso aos benefícios da urbanização a distância ao centro urbanizado 

gerou diversos constrangimentos. Maioritariamente sem transporte colectivo ou individual, os novos 

residentes do Alto do Liro percorriam os morros, por entre o mato, na direcção da Baixa do Lobito, 

visando conseguir conservar as oportunidades de emprego. Alguns equipamentos, como as 

escolas, foram edificados por iniciativa de congregações religiosas implementadas no local. 

Quanto à fruição dos espaços públicos e acesso ao lazer, estes ficaram fortemente condicionados 

pela falta de manutenção, sobretudo no período atribulado pós-independência. 

Ao contrário do que tendencialmente ocorre no presente contexto urbano e habitacional angolano, 

a construção e a transformação da vida e sociedade urbana no Alto do Liro, na década de 1970, 

relaciona-se com uma maior amplitude da obra desenvolvida, no que respeita à apropriação do 

espaço residencial promovido pelo Estado e à participação de grupos sociais mais carenciados 
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nos programas habitacionais de iniciativa pública. À escala do território a intervenção do Governo 

local encontra-se maioritariamente relacionada com a consulta pública realizada junto da 

sociedade colonial local, no âmbito da transformação do Plano Director de Urbanização do Lobito. 

A proposta de miscigenação para o Alto do Liro surgiu na sequência das alterações efectuadas 

neste instrumento urbanístico. Todavia, as críticas de muitos europeus não tardaram em se fazer 

ouvir. À escala das unidades habitacionais, a alteração das tipologias arquitectónicas e 

habitacionais implementadas, a par dos materiais e métodos construtivos utilizados, favoreceu o 

convívio de realidades singulares no mesmo projecto residencial. A adopção de práticas 

habitacionais bottom-up pelo Município ocorreu motivada pela distância dos serviços executivos 

ao poder central, quer por uma maior autonomia conquistada pelo Governo local na década de 

1960, neste caso específico também por oposição às restritivas directivas do Governo provincial. 

Realojamento no Mbango-Mbango (Lobito) 

Os outros casos de controlo identificados no Lobito, no Alto do Liro, são recentes e configuram, 

simultaneamente, os paradigmas (1) dos despejos forçados sem acesso a lote e/ou habitação 

concedida pelo Estado, como observado em Luanda no caso Iraque-Bagdad, (2) da atribuição de 

terreno para reassentamento de comunidades desalojadas, como identificado em Luanda no caso 

do Zango, e (3) do realojamento periférico de grupos sociais de parcos recursos a ocupar áreas 

habitacionais periurbanas, autoproduzidas, como observado em Luanda no caso do Panguila, e 

que foram alvo directo de operações de expansão urbana mercantilizável, como em Luanda nos 

casos de Talatona ou Jardim do Éden.  

As moradias construídas no aglomerado periférico Mbango-Mbango, para realojamento da 

comunidade desalojada do musseque 27 de Março, seguem um modelo urbano horizontal, de 

piso único, como no conjunto habitacional do Panguila. No entanto, a intervenção difere muito na 

escala da operação – no Mbango-Mbango foram construídas 25 casas, enquanto no Panguila 

foram construídas 6.200 habitações –, e também no que refere à inferior área dos lotes 

inicialmente atribuídos pelo Governo na remota localidade do Mbango-Mbango. Não houve, 

neste caso, um incentivo à construção de anexos e/ou à eventual transformação das habitações 

subvencionadas, consequentemente à densificação dos terrenos disponibilizados. Todavia, ao 

atribuir terrenos para reassentamento na mesma localidade, o Governo legitima as práticas de 

autoconstrução habitacional pelos grupos sociais de menores recursos segundo as lógicas 

intangíveis da produção quotidiana do espaço, adoptadas na formação dos musseques. As 
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habitações padronizadas atribuídas pelo Governo local são condignas, incluindo valências como 

a cozinha e a instalação sanitária que nas casas autoproduzidas são reveladoras de maior 

urbanidade e riqueza (Raposo e Salvador 2007). Todavia o número de habitações é insuficiente 

para o número de famílias deslocadas. A qualidade construtiva adoptada também aponta para a 

contenção de recursos do Estado e à data do realojamento (2012), as infra-estruturas básicas 

(água, electricidade e saneamento) não se encontravam em funcionamento. 

No que se refere ao acesso aos recursos urbanos, comparando com o que se identificou no Alto 

do Liro, relativamente à década de 1970, o cenário actualmente existente no aglomerado 

habitacional do Mbango-Mbango é muito penalizante para os residentes. A dificuldade de acesso 

aos benefícios da urbanização é similar à identificada para o conjunto habitacional do Panguila. 

O agravamento da distância ao centro urbanizado e às áreas periurbanas confinantes, a par dos 

elevados valores actualmente praticados pelos transportes colectivos, excluem estes angolanos do 

cenário urbano reforçando a segregação socio-urbanística. No que se refere à inexistência de 

equipamentos e/ou ao à falta de acesso à educação e saúde o panorama tem sido semelhante. 

Apenas recentemente (2014) o Governo atribuiu uma escola e um posto de saúde para a região. 

O único mercado existente na localidade tem sofrido com a falta de clientes o que tem levado 

alguns vendedores a reinstalar a sua actividade na Baixa da cidade. No aglomerado habitacional 

Mbango-Mbango não existem espaços públicos, tampouco para o acesso ao lazer. 

Embora o Governo não tenha facultado a área de terreno considerada como suficiente pelas 

populações para a promoção das transformações habitacionais, a comunidade reassentada ou 

realojada pode promover a apropriação do espaço urbano e habitacional dentro dos lotes 

disponibilizados no Mbango-Mbango. A sua participação na vida urbana resultou directamente 

da sua luta pelo direito ao lugar e à participação como se realça no ponto que se segue.  

2. PRODUÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL POR GRUPOS SOCIAIS DE MENORES RECURSOS 

Enquadramento geral 

Em Luanda, durante o domínio português, o espaço habitacional autoproduzido pela população 

autóctone cresceu por entre as edificações coloniais da cidade baixa. A partir de meados do 

século XX, com o impulso da então designada ocupação efectiva (1926-1974) e a expansão da 

nova malha reticulada, promovida pelo Estado e/ou pelo sector privado, novos musseques 

emergiram na periferia desta malha. Os antigos persistiram cantonados nos vazios da cidade 
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baixa, interpenetrando-se com as áreas urbanizadas (Raposo e Salvador, 2007). Os planos 

urbanísticos executados pela metrópole para Luanda em meados do século passado não 

consideravam estes assentamentos e foram rapidamente ultrapassados pelo crescimento acelerado 

da capital. A sociedade colonizada de menores recursos também autoproduziu o seu espaço 

habitacional. Esta dualidade entre um espaço edificado pelo poder dominante e um espaço 

autoconstruído pela sociedade colonizada e dominada inscreve-se no que Lefebvre designa por 

espaços políticos (2000a, 1ª ed. 1974; 2003, 1ªed. 1970) e/ou espaços entendidos como 

produto do social (2000a, 1ªed. 1974). 

A declaração da independência de Angola (1975) e, pouco depois, a longa guerra civil, 

estimularam o aumento do êxodo rural, principalmente no sentido de Luanda. Muitas famílias de 

origem rural ou dos musseques ocuparam as residências abandonadas pelo colono no centro 

urbanizado. Os grupos sociais mais carenciados densificaram os musseques, quer os mais 

periféricos quer os mais centrais. Neste cenário, intensificou-se no todo urbano a relação 

estabelecida entre urbanidade e ruralidade, ao nível da vida quotidiana, fenómeno este já 

identificado em outros contextos por Lefebvre (2003, 1ªed. 1970). Visando acompanhar a 

situação, o Governo angolano de pendor socialista procurou implementar algumas medidas para 

benefício das populações urbanas. A alteração dos limites administrativos da capital, a renúncia 

à construção em altura e a atribuição de terras do Estado para populações mais carenciadas, a 

par da inventariação e qualificação de alguns musseques, configuram as iniciativas mais 

expressivas, canalizadas para a construção de uma ambicionada sociedade urbana, mais 

inclusiva e justa.  

Com a transição para a economia de mercado (1985/1991) os musseques pouco ou nada 

beneficiaram da acumulação de capital originada pela enérgica exploração petrolífera (ver 

Hodges, 2002 e Pacheco, 2010). Como refere Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974), a quotidianidade 

dos grupos de menores recursos, reflexo da marginalização imposta pelo sistema estrutural 

hegemónico, incorpora a exclusão de actividades e a segregação de momentos de vida. Neste 

contexto, impulsionados pela idêntica força da necessidade a que se refere Bayat (1997), os 

grupos de menores recursos recorreram a múltiplas estratégias de sobrevivência. A quotidiana 

autoprodução do espaço habitacional ocorreu massiva e silenciosamente (Scott, 1987). Com a 

liberalização económica (1990-), é sobretudo a sociedade civil organizada que se tem afirmado 

na procura da melhoria da qualidade de vida dos habitantes dos musseques. 
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Com a assinatura do tratado de paz (2002), durante o processo de reconstrução nacional, Angola 

presenciou uma afluência de doadores internacionais, alguns vocacionados para a melhoria da 

qualidade de vida urbana. Todavia, sem a prometida descentralização de poder, os grupos sociais 

mais carenciados tendem a não beneficiar plenamente destas melhorias e têm sido afrontadas e 

penalizadas pelo Governo, nas suas práticas de ocupação quotidiana do espaço. O fenómeno 

configura a restrição da liberdade dentro da legalidade e igualdade a que se refere Boaventura 

de Sousa Santos (1982). A situação tem agravado a insegurança de posse de propriedade e os 

conflitos urbanos. Ainda assim a autoconstrução e autoprodução habitacional, principalmente em 

Luanda, continua a ser recorrente sobretudo nas áreas periféricas. A atribuição de terrenos para 

autoconstrução assistida, que se integra nas premissas do Governo de intervenção no âmbito do 

Programa de Urbanismo e Habitação tem sido, todavia, amplamente negligenciada pela maioria 

dos agentes do Estado. 

Actualmente, em Luanda, as áreas autoproduzidas continuam a expandir-se e/ou a densificar-se. 

Os espaços que os grupos sociais mais carenciados produzem são diversificados (Raposo e 

Salvador 2007). O centro urbanizado encontra-se saturado pela constante afluência dos 

moradores dos musseques ao coração da cidade, enquanto múltiplas comunidades de parcos 

recursos sobrevivem em áreas autoproduzidas, tendencialmente em contexto de expressiva 

precariedade urbana e habitacional. A proximidade às áreas centrais urbanizadas permite o 

eventual benefício do acesso a emprego, saúde e/ou escolaridade, constituindo um factor de 

melhor inserção na vida urbana. 

Quando o Governo avança com as suas operações de demolição – efeito de operações de 

acumulação de capital por desapropriação (Harvey, 2005a; 2011, 1ª ed. 2010) –, no âmbito 

das referidas intervenções de gentrificação, renovação urbana e tábula rasa da habitação dita 

irregular no centro da cidade, os moradores procuram permanecer nas áreas circundantes mais 

próximas, sempre que tal seja possível. Também no caso das áreas de expansão urbana 

mercantilizável, os grupos sociais de menores recursos voltam a ocupar ou ocupam o território na 

envolvente, procurando manter ou usufruir de alguns benefícios dessa localização. Do mesmo 

modo, as áreas rurais ocupadas pelas designadas novas centralidades atraem a chegada de 

residentes de menores recursos que se instalam em áreas autoproduzidas nas suas imediações. Os 

musseques de Luanda tendem, com efeito, a crescer e a consolidar em torno das intervenções 

urbanas e habitacionais promovidas pela governação. Os paradigmas do reassentamento e do 

realojamento, decorrentes das práticas de intervenção governamental também apostam na 
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ocupação gradual do território por via da intervenção quotidiana dos seus moradores, todavia 

ocorrem unicamente na periferia, longe do processo de modernização da cidade e sua 

internacionalização, em conformidade com a ideologia urbana da classe dominante, assumindo 

o vocabulário de Castells (1977, 1ª ed. 1972). Qualquer dos cenários apresentados invoca a 

colmatação do espaço das perdas por referência à memória da vivência dos sujeitos a que se 

refere Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974). 

A expulsão dos residentes periurbanos para as franjas longínquas da cidade relaciona-se com a 

não-aceitação do musseque e tem influência no aumento da precarização da qualidade de vida 

destes grupos sociais. Todavia, para além da transformação do território originada por reacção 

às actuais políticas e práticas do Governo ou sector privado, retomada no seguinte subcapítulo, 

subsistem práticas de autoprodução do espaço habitacional, nas imediações do centro urbanizado 

ou por entre as mencionadas áreas de expansão da capital. Tal como ocorre nos reassentamentos 

e realojamentos, a iniciativa é promovida ou reconhecida pelo Estado.  

3. TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL POR REACÇÃO ÀS POLÍTICAS E PRÁTICAS 

DO GOVERNO E DO SECTOR PRIVADO 

Os casos de estudo e o direito à cidade 

Cidade do Kilamba (Luanda) 

A construção da nova cidade do Kilamba configura o mais expressivo caso de actual expansão 

urbana mercantilizável, em Luanda. Inserida numa reserva fundiária do Estado com baixa 

densidade populacional, o empreendimento do Kilamba gerou uma progressiva magnetização 

dos grupos sociais de menores recursos. Esta situação configura a reacção mais recorrente, 

incontrolável à data, à produção do espaço habitacional pelo Governo e/ou sector privado.  

Dentro do condomínio, o perfilhamento de uma morfologia urbana rígida, indutora de um novo 

ordenamento do território, tendencialmente direccionado para grupos sociais de maiores 

rendimentos, foi alterado pelos próprios agentes da governação ao nível dos quarteirões. Nesta 

situação, no que se refere à unidade arquitectónica, o modelo urbano em altura foi substituído por 

um modelo extensivo de baixa densidade. Paralelamente, a geometria recortada dos edifícios em 

altura da cidade do Kilamba favorece a sua futura apropriação, tal como ocorreu no projecto 

Nova Vida. Surgem ainda inúmeras antenas parabólicas nas fachadas, sinónimo de adaptação 

às necessidades dos residentes. No que se refere à tipologia habitacional, os moradores procuram 
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converter o interior dos imóveis, dentro ou fora do autorizado pelo normativo realizado pelo 

Governo. Devido às recorrentes lacunas no acesso a infra-estruturas alguns moradores receiam a 

necessidade de colocação de geradores e de reservatórios de água individuais.  

São assim diversos os agentes de transformação do espaço habitacional por reacção às políticas 

e práticas do Governo angolano e do sector privado: as populações mais carenciadas operam 

nas áreas confinantes do empreendimento, enquanto os agentes governamentais e os grupos 

sociais de maiores recursos financeiros actuam dentro do condomínio. Para os primeiros, o acesso 

à habitação na nova cidade do Kilamba permanece impossibilitado. Para os demais, o clientelismo 

habitacional e/ou a baixa de preços configurou uma solução.   

Relativamente ao acesso aos benefícios da urbanização, a margem de manobra dos residentes 

do Kilamba encontra-se mais restringida. Ao nível da educação, a abertura de escolas no 

empreendimento, numa fase em que existiam poucos moradores no condomínio, permitiu a 

afluência de crianças residentes em áreas circundantes autoproduzidas configurando uma 

permeabilidade social alheia às iniciais intenções do Estado. A existência de diversos espaços 

públicos e de lazer, nomeadamente áreas desportivas ao ar livre, também favorece o 

aparecimento de outras comunidades, vizinhas ou não, em busca de uma oportunidade de vida 

urbana, tendencialmente inexistente nas demais áreas residenciais de Luanda, no centro ou na 

periferia. A existência de apenas dois espaços comerciais também vaticina a progressiva 

introdução de comércio informal, ambulante ou não, no empreendimento e/ou suas imediações. 

Relativamente à falta de transportes, dentro do empreendimento, as boleias são uma solução 

encontrada para percorrer as longas distâncias.  

No que se refere à vida urbana na cidade do Kilamba, as transformações realizadas ou em curso, 

quer pelos grupos sociais de menores recursos, principalmente na ocupação da envolvente, quer 

pelos grupos sociais de maiores rendimentos na vivência quotidiana do empreendimento, têm 

contribuído para colmatar lacunas da intervenção estatal. Sem descentralização à escala local e 

sem possibilidade de participação, a generalidade da população não teve oportunidade de se 

pronunciar sobre a estratégia de produção do espaço habitacional para a mencionada reserva 

fundiária.  

Realojamento no Panguila (Luanda) 

O conjunto habitacional do Panguila configura o mais periférico exemplo de realojamento, em 

Luanda. Como a cidade do Kilamba, o Panguila implantou-se numa antiga região rural, de baixa 
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densidade populacional. Todavia, ao contrário da primeira não atraiu a chegada de novos 

residentes para as suas áreas envolventes. Apenas o espaço comercial do Panguila magnetizou o 

aparecimento e consolidação de três pequenas áreas de musseque.  

Dentro do conjunto residencial, a população realojada pôde beneficiar da adopção 

governamental de uma implementação por fases, que se consolidam no tempo com base na 

transformação quotidiana do espaço pelos moradores, consoante as suas necessidades e/ou 

capacidades. No que diz respeito à unidade habitacional, a dimensão do lote e o modelo urbano 

horizontal adoptado permite a sua ampliação através da construção gradual de anexos. Os 

moradores do conjunto habitacional por vezes subvertem as regras vigentes. As transformações 

operadas dentro dos lotes são muito distintas e personalizadas. Incluem variantes desde a 

transformação da tipologia arquitectónica disponibilizada pelo Estado, à delimitação do perímetro 

dos lotes. Em caso de coabitação forçada os residentes tendem a reproduzir no exterior 

determinados compartimentos, como a cozinha. As fortes deficiências infra-estruturais têm dado 

origem a outras formas de transformação do espaço como a inclusão de reservatórios de água 

dentro dos lotes. Nos espaços públicos, os constrangimentos desta transformação relacionam-se 

com a falta de higiene decorrente do depósito de lixos e da acumulação de resíduos sólidos 

urbanos na via pública. 

O Governo angolano integrou no projecto do Panguila a lógica da produção gradual e quotidiana 

do espaço, adoptada em áreas autoproduzidas, autorizando e incentivando a transformação do 

espaço habitacional pelas famílias realojadas, para efeito da melhoria da sua qualidade da vida 

urbana. Esta atitude contrasta com a política de não-aceitação dos musseques em áreas mais 

centrais e só ocorre em áreas mais periféricas, direccionadas para acolher as comunidades 

desalojadas, vítimas de despejo forçado promovido pelo Governo. 

No que concerne ao acesso aos benefícios da urbanização, as populações procuram colmatar as 

lacunas possíveis: na área da educação, promovem aulas para crianças em alpendres de 

habitações; ao nível dos tempos livres promovem actividades colectivas para os moradores, em 

áreas sobrantes do empreendimento. O florescimento do comércio informal configura a grande 

estratégia de sobrevivência destas comunidades excluídas dada a expressiva distância e/ou custos 

associados à deslocação ao centro urbanizado de Luanda. A expansão do comércio informal é 

visível ao longo das vias de circulação ou em anexos autoconstruídos ou adaptados para o efeito. 
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A construção da vida urbana no conjunto habitacional do Panguila assenta sobretudo no 

investimento que os grupos sociais de menores recursos operam dentro dos lotes. Esta apropriação 

consentida pelo Estado tem aumentado a margem de manobra da comunidade realojada. A falta 

de recursos financeiros e urbanos das comunidades realojadas têm-se agravado desde que estas 

foram forçadas pelo Governo a abandonar o centro urbanizado de Luanda, sem qualquer forma 

de consulta pública ou de participação popular. 

Despejos forçados no musseque Iraque-Bagdad (Luanda) 

O caso de estudo do musseque Iraque-Bagdad ilustra o paradigma dos despejos forçados sem 

acesso a reassentamento ou realojamento: as comunidades desalojadas foram completamente 

excluídas do cenário urbano sem direito à habitabilidade, aos benefícios da urbanização ou à 

transformação da vida urbana. Em reacção às práticas de expansão urbana mercantilizável nesta 

área densamente povoada os grupos sociais de menores recursos expulsos pelo Governo angolano 

do bairro Iraque-Bagdad procuraram soluções alternativas de sobrevivência, principalmente dentro 

do contexto periurbano. 

As malhas autoproduzidas no musseque Iraque-Bagdad surgiram em meados da primeira década 

do novo milénio, atraídos pela já mencionada edificação do conjunto habitacional Nova Vida, 

um exemplo de expansão urbana mercantilizável. No bairro Iraque-Bagdad existem duas 

morfologias periurbanas complementares: a primeira malha, circundante ao empreendimento do 

Estado, acompanha a lógica de reticula de ocupação do espaço habitacional tal como advogada 

pelo Governo angolano; na segunda malha, localizada a norte-nascente do empreendimento, as 

vias estruturantes tornam-se progressivamente mais, e mais, rarefeitas.  

Após as operações de demolição e despejo forçado massivo decididas pelo Governo angolano, 

afectando cerca de 30.000 sujeitos em 2009, a população reagiu massivamente às ditas 

intervenções. À escala morfológica, as malhas periurbanas remanescentes densificaram-se na sua 

expansão para norte, por contra-acção às práticas de tábula rasa operada pelo Governo a sul. A 

iniciativa configurou, assim, uma resposta progressiva à decisão de erradicação do musseque pelo 

Estado e configura uma forma expressiva de contra-acção silenciosa dos grupos sociais de menores 

recursos às políticas e práticas governamentais em curso. 

À escala da tipologia arquitectónica e habitacional, a densificação do musseque Iraque-Bagdad 

traduz-se essencialmente na edificação precária de resguardos em chapa de zinco. Todavia, inclui 

também situações de permanência ao relento, in situ, a partilha e sobrelotação de residências de 
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familiares e a migração para outras Províncias, como no caso dos moradores identificados no 

bairro 27 de Marco (Lobito). Marginalizados pelo actual sistema dominante, sem acesso a 

habitação condiga infra-estruturada e/ou aos recursos urbanos (emprego, educação, saúde, 

comércio, lazer, etc…) os moradores periurbanos do bairro Iraque-Bagdad reinventam, 

quotidianamente, as suas estratégias de sobrevivência. 

Relativamente à transformação da sua actual vida urbana em Luanda, estes grupos sociais 

carenciados têm procurado integrar o sistema político, urbano e habitacional, que os rejeitou, 

exigindo o seu reconhecimento enquanto comunidade regularizada, junto do Governo local e 

central. Estas iniciativas surgem motivadas pelas contraditórias mensagens difundidas por agentes 

do Estado. Neste contexto, as actividades promovidas pelos moradores despejados do bairro 

Iraque-Bagdad consistem, essencialmente, na promoção de actividades de demonstração de 

descontentamento e/ou na procura de interacção com o Governo local, para uma eventual 

negociação. Contudo, esta tem sido muito dificultada, senão impossibilitada.   

Realojamento no Alto do Liro (Lobito) 

A análise do empreendimento habitacional do Alto do Liro (Lobito), edificado durante o início da 

década de 1970, como caso de controlo, contribuiu para melhor compreender o tema da 

transformação do espaço habitacional pelos grupos sociais de menores recurso por reacção às 

políticas e práticas do Governo, à data português colonialista, em benefício da melhoria da 

qualidade de vida urbana nesta área de expansão da cidade. Como referido, o conjunto 

habitacional do Alto do Liro configura o exemplo da inclusão social em áreas de expansão urbana, 

inicialmente destinadas para europeus.  

Apesar da morfologia urbana ter sido definida pelos Serviços Municipais, condicionada pela 

sinuosa e agreste topografia local, os grupos sociais carenciados, realojadas no conjunto 

habitacional do Alto do Liro, participaram na definição da tipologia arquitectónica e habitacional, 

tendo apelado com sucesso à substituição dos projectos padronizados disponibilizados pela 

autarquia, e introduzido geometrias individualizadas e acabamentos personalizados. Por sua 

iniciativa, os métodos construtivos foram adaptados aos seus conhecimentos vernaculares e/ou 

capacidades técnicas. As tipologias habitacionais foram alvo de negociação entre os moradores 

e o Município.  

Com a independência de Angola (1975) e sobretudo no novo milénio, os referidos grupos sociais 

contrariaram as directivas impostas pelo Plano de Urbanização original e passaram a ocupar o 
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interior dos lotes recorrendo à construção de anexos. O mesmo sucedeu ao nível das suas áreas 

confinantes as quais foram ocupadas por novas populações carenciadas do Lobito que 

mussequizaram a envolvente do empreendimento, interpenetrando-o. Por este motivo as infra-

estruturas básicas (água, electricidade e saneamento) do conjunto residencial e sua envolvente 

ficaram saturadas. 

Os Serviços Municipais integraram na produção do espaço habitacional no Alto do Liro as 

preferências tipológicas das comunidades realojadas. Os residentes do empreendimento 

recorreram à transformação do espaço, dentro dos lotes concedidos durante a época colonial. 

Paralelamente, atraídos pelo empreendimento habitacional, outros residentes periurbanos 

recorreram à produção de novo espaço na envolvente segundo as lógicas quotidianas 

comummente adoptadas pelos moradores dos musseques.  

Com a independência de Angola, sem intervenção ou qualificação urbana estatal, os benefícios 

da urbanização inicialmente acautelados pelos Serviços Municipais ficaram hipotecados. Para 

colmatar as referidas lacunas identificámos o apoio de uma comunidade religiosa implantada no 

local à educação através da disponibilização de espaço para a função escolar. O comércio 

informal configura a grande estratégia de sobrevivência destas comunidades privadas do acesso 

ao emprego formal. A venda informal de produtos ocorre maioritariamente na Estrada Nacional 

100, em anexos mais ou menos precários e/ou por entre as habitações de origem colonial.  

A construção da vida urbana resultou fundamentalmente da participação das comunidades 

realojadas, quer na definição das tipologias arquitectónicas e habitacionais, quer na integração 

no processo construtivo, que ocorreu num cenário excepcional de abertura da governação 

colonial. Muito mais recentemente encontra-se associada à reprodução das lógicas de produção 

do espaço habitacional dos musseques no interior dos lotes do Alto do Liro e na envolvente do 

conjunto de origem colonial, práticas recorrentes em contexto neoliberal autocrático, de grande 

centralização político-administrativa e financeira. 

Autoprodução habitacional no bairro 27 de Março (Lobito) 

O outro caso de controlo, referido à actualidade, o aglomerado habitacional 27 de Março no 

Lobito, exemplifica o paradigma da autoprodução habitacional em terrenos facultados pelo 

Governo angolano a comunidades desalojadas, sem direito inicial a reassentamento ou 

realojamento. Neste exemplo, as intervenções coercivas do Estado contribuíram para agravar a 

mobilização popular e para activar a sua contra-acção.  
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Os poucos residentes do bairro 27 de Março, tal como os do musseque Iraque-Bagdad, optaram 

por duas malhas periurbanas distintas: a primeira, perto da principal via de acesso, mais 

ortogonal, integra o modelo de ordenamento do território incentivado pelo Estado; a segunda, em 

áreas de maior compromisso topográfico, resulta de lógicas quotidianas mas intangíveis. As 

unidades residenciais edificadas por estes grupos sociais de parcos recursos respondem à 

capacidade financeira e/ou técnica dos agregados encontrando-se em fase inicial de arranque 

ou permanecendo inacabadas. O investimento em infra-estruturas tem sido muito diminuto, 

restringindo-se à construção de fossas sépticas e à instalação pontual de geradores eléctricos. O 

constrangimento financeiro inibiu a procura de alternativas locais capazes de colmatar a 

dificuldade de acesso aos benefícios da urbanização: o acesso a emprego, saúde, educação, 

lazer, etc…, depende essencialmente do investimento do Estado e dos onerosos movimentos 

pendulares a realizar até ao centro urbanizado; apenas o comércio informal floresce. O Governo 

angolano remeteu estes grupos sociais fortemente carenciados à exclusão, mas face à pressão dos 

habitantes no bairro reconheceu a sua existência atribuindo-lhes uma área periurbana para 

autoconstrução.  

Em contexto de extrema pobreza urbana, a comunidade do aglomerado 27 de Março logrou 

ganhar mais voz tendo resistido às práticas do Governo, nomeadamente aos despejos forçados 

realizados no contexto das actuais operações de expansão urbana mercantilizável. Esta resistência 

activa teve impacte no posicionamento de alguns dirigentes governamentais, com resultados 

positivos para a população (ver subponto sobre o realojamento no Mbango-Mbango). 

Contrariamente aos realojados da Favela (Luanda), penalizados em termos de condições de 

habitabilidade no conjunto habitacional do Panguila, principalmente pela sua desobediência civil, 

no bairro 27 de Março os moradores lograram conquistar o direito à habitação, todavia em 

detrimento do direito ao lugar. A intermediação entre a comunidade realojada e o Estado 

permanece assegurada pela associação Omunga, porta-voz regular da sociedade civil 

organizada no Lobito para a defesa do direito ao lugar e habitação. Esta conquista pode, no 

entanto, traduzir-se na diminuição da capacidade de reivindicação da comunidade. Como revela 

o discurso de um antigo habitante do bairro 27 de Março, durante a inauguração da escola e 

posto de saúde no Mbango-Mbango, o reconhecimento público da melhoria das práticas do 

Governo local, pode corresponder a um enfraquecimento da luta colectiva das comunidades locais 

pelo direito integral à cidade.  
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4. RESISTÊNCIA MILITANTE ÀS POLÍTICAS E PRÁTICAS DO GOVERNO E DO SECTOR PRIVADO 

Enquadramento geral 

Considerando todo o contexto apresentado, enquadramento geral e casos de estudo da produção 

e transformação do espaço habitacional, o posicionamento e intervenção da associação SOS 

Habitat - Acção Solidária, uma pequena associação local de âmbito e actuação nacional, 

relaciona-se essencialmente com o combate às políticas e práticas de ocupação do território 

periurbano, como promovidas pelo actual Governo, incluindo seus agentes ou clientes do sector 

privado. A confrontação ilustra o tema da resistência dos movimentos sociais, como analisado por 

autores marxistas e críticos do sistema capitalista como por exemplo Lefebvre (2000a, 1ªed. 

1974), Castells (1983), Souza (2006) e/ou Harvey (2005a, 1ª ed. 2001; 2005b).  

No referido âmbito, a associação SOS Habitat apresenta como grande motivação para a sua 

resistência militante os impactes sócio-espaciais decorrentes das intervenções públicas em 

articulação com o privado, fenómeno idêntico ao identificado por Brenner, Marcuse e Mayer 

(2009) quando referem a possibilidade de promoção de uma resposta alternativa, radical ou 

revolucionária ao actual contexto neoliberal. Conjuntamente, apoiando-se nas lógicas da 

produção quotidiana do espaço habitacional pelos moradores dos musseques, a SOS Habitat visa 

defender a transformação urbana operada pelos grupos sociais de menores recursos, tal como 

compreendida e anunciada por Lefebvre (2000a, 1ªed. 1974). Esta metamorfose aponta para a 

melhoria da qualidade de vida urbana e para a colmatação das lacunas decorrentes das acções 

do Estado. Nessa mesma linha, a SOS Habitat também tem como objectivo fomentar a 

participação das populações locais na construção de uma nova vida urbana transformada, na 

senda do direito à cidade, assim como advogado por Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) e Harvey 

(2008). 

Actualmente, a associação SOS Habitat optou por não interferir de forma directa na transformação 

do território. Por este motivo também não actua à escala das condições de habitabilidade e/ou 

do acesso aos benefícios da urbanização (emprego, saúde, educação, lazer, comércio, etc…). A 

sua actuação regular incide antes sobre as questões da obra, enquanto actividade objecto de 

interacção. Para o efeito, a associação procura promover contracondutas emancipatórias, 

referindo-nos ao conceito de Foucault (2008, leccionado em 1977/78), indutoras de uma maior 

organização popular capaz de alavancar a intervenção dos grupos sociais mais carenciados em 

estratégias e em políticas públicas de nova vaga, urbanas e habitacionais, de natureza bottom-
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up. Por visar contribuir para uma emancipação das consciências em geral, quer das populações 

dos seus representantes e da sociedade civil em geral, quer dos agentes políticos e 

governamentais, a SOS Habitat configura um exemplo de resistência militante activa às políticas 

e práticas coercivas do Estado. 

As actuais acções de despejo forçado em Angola, sem direito a reassentamento e/ou 

realojamento, como as operações de demolição no musseque Iraque-Bagdad, reforçaram a 

intensidade das criticas e reivindicações da SOS Habitat. A escala da intervenção, a par da 

empatia dos activistas desta associação com as demais vítimas das intervenções do Estado, 

permitiu a exposição pública destes e de outros acontecimentos, quer à escala nacional, quer 

internacional. Neste contexto, as actividades desenvolvidas pela SOS Habitat têm contribuído para 

ampliar as crescentes vozes críticas ao actual sistema global neoliberal e aos seus impactes, aqui 

de contornos autocráticos, figurando um fenómeno local globalizado, como identificado por vários 

autores, como Boaventura de Sousa Santos (2003a; 2003b; 2005; 2006) e/ou Harvey (1995; 2 

Mar. 2004; 2008) quando ambos referem a globalização da resistência anti-sistémica e contra-

hegemónica local ou como Sassen (1996; 2004) quando esta menciona a nova voz transnacional 

das comunidades marginalizadas e das suas reivindicações sobre a vida urbana. Estas críticas 

surgem por oposição às práticas hegemónicas mundialmente adoptadas e/ou advogadas pela 

generalidade da comunidade internacional, maioritariamente de raiz ocidental, grande parte 

defensora da acumulação de capital por via da expropriação de propriedade.  

As actividades promovidas pela associação SOS Habitat consistem essencialmente no estímulo à 

reflexão comunitária e apontam para a construção e a consolidação da plena cidadania em 

Angola. Contudo, sem descentralização politica e administrativa, as comunidades locais 

permanecem sem interlocutor válido, com pouca capacidade de negociação, logo com reduzidas 

oportunidades de integração no cenário urbano em transformação. O fenómeno enquadra-se na 

linha de pensamento de Zizek (2012) quando refere que o sistema capitalista neoliberal procura 

anular a mobilização da sociedade civil, incluindo seus desejos mais ou menos expressivos de 

emancipação. Para ultrapassar este impasse, a SOS Habitat – Acção Solidária advoga a solução 

política de alternância partidária e de poder que permita a formulação de um novo paradigma de 

intervenção mais de iniciativa bottom-up, cujo formato permanece todavia por identificar.  
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9.2 MECANISMOS DE TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL POR REACÇÃO 

E/OU CONTRA-ACÇÃO ÀS POLITICAS E PRÁTICAS DO GOVERNO E DO PRIVADO 
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Organograma 3: Reacções e/ou contra-acções às políticas e práticas de produção do espaço 
habitacional pela actual governação. 

Fonte: Produzido pela Autora (2013). 
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Actualmente, em Angola, as reacções às políticas e práticas habitacionais do Estado ocorrem, 

muitas vezes, sob forma de contra-acções às intervenções de natureza top-down impostas pelo 

actual Governo. Neste argumento, à escala da produção e da transformação do território, 

consideramos que qualquer iniciativa contrária às intervenções do Estado configura uma certa 

forma de contra-acção e/ou de resistência às práticas da governação, mesmo que sejam 

aparentemente silenciosas. Os grupos sociais mais carenciados, que procuram contrariar as 

intenções e as operações do sistema dominante, ou que procuraram colmatar carências não 

resolvidas pelas operações do Estado resistem, quotidianamente, às suas diversas restrições. 

Perante uma mesma situação, os grupos sociais de média renda reagem essencialmente 

procurando adaptar-se. Neste contexto, é a resistência permanente, diária, dos grupos sociais 

mais carenciados que inspira a militância contra-hegemónica de alguma sociedade civil 

organizada. Em Angola, as acções propositivas visam a transformação das consciências e a 

adopção de novas políticas bottom-up, capazes de alavancar o aumento da qualidade de vida 

urbana e a conquista da plena cidadania. 

As reacções e/ou contra-acções à produção do espaço habitacional pela governação actual, 

autocrática e neoliberal têm gerado dois mecanismos diferenciados de transformação 

complementares (organograma 3): os mecanismos reactivos e os mecanismos propositivos.  

1. MECANISMOS REACTIVOS: TIPIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ADAPTAÇÃO E SEUS 

IMPACTES NO TERRITÓRIO 

Enquadramento geral 

As práticas sustentadas por intervenções que visam uma adaptação ao modelo urbano 

preconizado pela governação visam essencialmente colmatar as deficiências identificadas no 

âmbito dos processos de expansão urbana mercantilizável, em áreas pouco ou densamente 

povoadas, e/ou responder às acções de desalojamento e despejos forçados promovidos pelo 

Governo. No primeiro caso, trata-se de uma reacção de grupos sociais de média renda que 

pretendem integrar a sociedade urbana idealizada, com plenitude. Considerando a sua reduzida 

margem de manobra no que se refere à transformação do espaço, as suas práticas de contra-

acção são muito pontuais. Visam promover a alteração dos modelos urbanos e habitacionais 

perfilhados pelo Governo e sector privado, tendencialmente em altura, todavia validando-os. 
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Configura um exemplo expressivo a transformação urbana e habitacional operada ou em curso 

dentro da nova cidade do Kilamba, em Luanda.  

No segundo caso, a reacção é fundamentalmente de natureza resistente, por vezes lenta e 

silenciosa, e ganha expressão através dos grupos sociais de menores recursos, alvo de violentas 

operações de desalojamento e de despejo forçado, de que são exemplo os residentes no conjunto 

de realojamento do Panguila, em Luanda, e do aglomerado habitacional autoproduzido 27 de 

Março, no Lobito. Nestes dois casos específicos, a contra-acção das populações tende a 

acompanhar as complexas e intangíveis lógicas de produção do espaço periurbano. A sua 

actuação é permanente e crescente. Ocorrendo à margem da norma em vigor representa, no 

entanto, a aceitação do modelo urbano denso e extensivo, apenas em regiões muitíssimo 

periféricas, pelos agentes da governação. A dinâmica configura um território híbrido, lugar 

simultâneo de produção regularizada e consentida transformação. No caso específico da 

densificação e da consolidação do musseque autoproduzido Iraque-Bagdad (Luanda), que 

configura uma resposta imediata e muito expressiva às recentes e massivas operações de 

demolição, a resistência operada pelos seus grupos sociais de menores recursos surge 

essencialmente como forma de adaptação possível, todavia completamente à margem das 

intenções do Governo.  

Impactes no território 

Alteração dos modelos urbanos e habitacionais adoptados pela governação  

A reacção às práticas dominantes do Governo angolano em contexto neoliberal, nomeadamente 

no que se refere à procura de resolução de determinadas falhas habitacionais introduzidas pelo 

próprio sistema, tem tido impactes à escala urbana e habitacional. Relativamente à nova cidade 

do Kilamba, identificou-se uma alteração pontual, quer da morfologia urbana, quer das tipologias 

arquitectónicas e habitacionais inicialmente definidas pelo seu plano de urbanização. Por outro 

lado, considerando o que ocorreu em outros conjuntos residenciais, também recentemente 

promovidos pelo Governo angolano, alguns moradores do empreendimento receiam a ocupação 

do espaço público através da colocação de reservatórios de água e de geradores de electricidade 

ou de estruturas móveis de apoio ao comércio informal. 

Reprodução dos modelos periurbanos 

A contra-acção dos grupos sociais de menores recursos por oposição às políticas e práticas da 

governação ocorre essencialmente por alusão à ocupação e gradual produção do espaço 
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habitacional em áreas periurbanas, incluindo as áreas pericentrais. Neste contexto, a reacção 

ocorre motivada pela magnetização dos recentes conjuntos habitacionais edificados em áreas 

rurais pouco densificadas ou por resistência às operações de demolição e de despejo forçado 

estremadas pelo Governo, em áreas mais ou menos povoadas. Neste último caso, algumas 

comunidades recusam mesmo abandonar o seu local de moradia, com pouco êxito no que se 

refere ao reconhecimento público do direito ao lugar, recorrendo por vezes à violência. Outras 

optam por uma nova ocupação do território rural ou periurbano como única forma de 

sobrevivência. Certos grupos sociais procuram ainda negociar com o Governo condições de 

reassentamento, com diferentes graus de sucesso. As conquistas vão desde a atribuição de lote 

para autoconstrução, incluindo o aumento da dimensão do lote facultado, até ao direito à 

habitação melhor ou pior infra-estruturada, passando pelo acesso a raros recursos urbanos 

(emprego, educação, saúde, comércio, lazer ou segurança).  

Contudo, em todos os cenários apresentados as comunidades visadas foram remetidas para a 

exclusão. Os impactes da resistência desempenhada dependem, muitas vezes, da relação 

instituída com os agentes do Estado e, consequentemente, da margem de manobra conquistada. 

A contra-acção pode ocasionar situações de algum impasse ou produzir reduzidas conquistas, 

porém não configura a robustez necessária para travar as políticas e as práticas dominantes. No 

que se refere à transformação do território, a resistência surge por duas vias: (i) da ocupação 

célere e massiva do espaço habitacional; ou (ii) da sua apropriação individual pontual e 

progressiva.  

i. Ocupação célere e massiva do espaço habitacional: a primeira situação ocorre em 

situação de despejo sem reassentamento nem realojamento. As comunidades ameaçam o 

Governo com a ocupação de reservas fundiárias e/ou densificam rapidamente os 

musseques limítrofes existentes.  

ii. Ocupação pontual e progressiva do espaço habitacional: o segundo caso acontece 

igualmente em caso de despejo, com ou sem reassentamento ou realojamento. Os grupos 

sociais de menores recursos densificam gradualmente o território reproduzindo o modelo 

periurbano que está na origem da sua expulsão. O factor tempo assume uma importância 

expressiva na leitura de conjunto da transformação.  

Neste contexto, são exemplo de contra-acção em situação de desalojamento sem direito 

a terra ou habitação: 

a. Uma maior densificação das malhas urbanas pericentrais, em extensão ou em altura; 
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b. A substituição das construções em blocos de betão por residências precárias de chapa 

de zinco; 

São exemplo de resistência em situação de expulsão com reassentamento, todavia sem 

realojamento: 

c. A transformação das tendas em habitações em chapas de zinco ou em soluções mistas, 

pontualmente em adobe ou blocos de betão; 

Por sua vez, as reacções aos realojamentos promovidos pelo Estado resultam 

essencialmente: 

d. Na ocupação de terrenos confinantes aos conjuntos habitacionais promovidos pelo 

Estado; 

e. Na delimitação dos lotes atribuídos e na construção de anexos dentro ou fora da 

regra; 

f. No retorno à construção em blocos de cimento em detrimento dos métodos construtivos 

pré-fabricados.  

Em todos estes casos, maioritariamente sem acesso a infra-estruturas e aos benefícios da 

urbanização, incluindo emprego, as comunidades tendem a recorrer a diversas estratégias de 

sobrevivência, seja através da instalação de engenhos que colmatem ou minimizem as referidas 

lacunas, quer através do recurso ao comércio informal – aqui também lido como uma forma de 

contra-acção às intenções do Governo –, e operam ao nível da transformação do território. Por 

toda a cidade, a densificação e consolidação do mercado informal tem contribuído para a 

transformação do espaço habitacional.     

2. MECANISMOS PROPOSITIVOS: TIPIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS 

E  IMPACTES NO TERRITÓRIO 

Enquadramento geral 

O mecanismo de transformação do espaço habitacional gerado por resistência às políticas e 

práticas dominantes, de carácter propositivo, baseado em intervenções de natureza 

emancipatória, tem procurado promover o reconhecimento e a legalização da produção do 

espaço urbano e habitacional pelos grupos sociais de menores recursos, de forma mais 

abrangente. Neste caso, distingue-se a resistência operada na quotidianidade, principalmente 
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pelas comunidades mais carenciadas e a resistência promovida pela sociedade civil organizada 

que actua em nome dessa população. O alcance desta resistência propositiva depende 

essencialmente da aceitação do paradigma da qualificação urbana e respectiva regularização 

fundiária pelo Estado, actualmente muito incipiente, senão quase inexistente, e da opção 

governamental, real e efectiva, ainda expectante de descentralização político-administrativa, de 

desconcentração financeira e de participação popular. Por esta via, a resistência às políticas e 

práticas do Governo visa criar um novo paradigma urbano e habitacional mais justo e inclusivo, 

cuja expressão no território permanece por identificar. 

Impactes no território 

Qualificação urbana e regularização fundiária  

Em Angola, as práticas de qualificação urbana e de regularização fundiária promovidas pelo 

Estado são incipientes. Também as acções promovidas pela sociedade civil organizada, voltadas 

para a sobrevivência das populações ou para a colmatação de certas necessidades básicas, como 

o acesso a habitação infra-estruturada ou a alguns recursos urbanos, são muito insuficientes. Para 

que a qualificação urbana possa vir a assumir uma vertente resistente, mais emancipatória, o 

Estado terá de optar por uma estratégia de proximidade com as populações locais de parcos 

recursos, através do fomento de políticas e práticas de descentralização político-administrativas, 

de desconcentração económico-financeira e de participação efectiva das bases. A par da melhoria 

da qualidade de vida urbana e habitacional em Angola, o paradigma da qualificação urbana e 

da regularização fundiária, enquanto contra-acção às actuais práticas do Governo e do sector 

privado, poderá contribuir para a construção e a consolidação de uma plena cidadania.  

Novo Paradigma por identificar  

A defesa dos direitos humanos e do direito à cidade em toda a sua plenitude invoca a formulação 

de um novo paradigma de intervenção urbana e habitacional à escala local, nacional, contudo 

em articulação com a resistência contra-hegemónica em formação e/ou já existente à escala 

global, internacional. Todavia, tal como a qualificação urbana e a regularização fundiária, 

enquanto prática de resistência emancipatória, a formulação desse novo paradigma de 

intervenção depende da descentralização e possibilidade efectiva de consulta e de participação 

popular. O actual contexto angolano, autocrático e neoliberal, não o favorece. 
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9.3 GOVERNAÇÃO URBANA E HABITACIONAL E RESISTÊNCIA ÀS SUAS POLÍTICAS E 

PRÁTICAS 

 BALANÇO DAS TENDÊNCIAS E DIREITO À CIDADE 

Enquadramento geral 

Durante a colonização portuguesa, a governação urbana e habitacional de Angola, concretizada 

a partir da metrópole, ignorou a crescente manifestação de aglomerados habitacionais de raiz 

local. O fenómeno acompanha as reflexões de Lefebvre (2003, 1ªed. 1970; 2009, 1ª ed.1968) 

quando este identifica que, por entre a implosão das antigas morfologias da cidade urbanizada 

e as persistentes bolsas de ruralidade, reside um conflito sócio-espacial, latente ou expressivo. Em 

Luanda, a fragmentação espacial aumentou, a par da segregação racial e social. Todavia, a partir 

da década de 1960, os serviços técnicos municipais passaram a querer integrar, ainda que 

pontualmente, este modelo de produção do espaço pelos grupos sociais mais carenciados. A 

iniciativa apontou para o acesso, ainda que pontual, ao produto – habitabilidade e recursos 

urbanos –, na linha já identificada do direito à cidade (Lefebvre, 2009, 1ª ed.1968; Harvey, 

2008) e à inclusão de determinadas comunidades locais com impactes positivos, embora 

limitados, ao nível da melhoria da qualidade de vida urbana.  

A partir da independência de Angola, durante a época socialista (1975-1985/90), 

acompanhando o pendor ideológico do referido período, o Governo optou por desenvolver 

algumas medidas políticas de natureza mais bottom-up. As actividades incluíam a consulta e a 

participação de alguns grupos sociais carenciados – o direito à obra enquanto actividade 

participante (Lefebvre, 2009, 1ª ed.1968) – conjuntamente vítimas do exponencial aumento do 

êxodo rural e da guerra civil, no âmbito da produção de um novo plano director para a cidade 

de Luanda – ou seja, em articulação com o que Lefebvre (2003, 1ªed. 1970) chamou de produção 

política do espaço. Neste âmbito, o reforço do centralismo de poder surgiu assistido pela 

possibilidade de participação popular. Todavia, a construção de uma sociedade urbana, inclusiva 

e justa, permaneceu hipotecada pela coexistência de múltiplas condicionantes estruturais, globais 

e locais. 

Com a abertura do país aos mercados nacionais e internacionais, na década de 1990, a 

governação urbana e habitacional em Angola afirmou-se associada aos proveitos do sector 

privado, agora cada vez mais direccionado para a acumulação e sobreacumulação de capital, 

na lógica capitalista descrita pelos autores marxistas já destacados nesta pesquisa. Sobre este 
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tema tão actual Lefebvre (2003, 1ªed. 1970), por exemplo, identificava já, nos anos 1970 do 

século passado, o fenómeno da reorganização do território virado para a criação de valor 

acrescido direcionado para os centros de poder. Brenner e Theodore (2002) reforçaram esta ideia 

advogando que, a partir da década de 1980, as cidades se tornaram elementos centrais para a 

reprodução, transformação e reconstituição do sistema ideológico neoliberal. Mais recentemente, 

Harvey (2005a; 2005b; 2007) mencionou a produção do espaço enquanto negócio do sistema 

capitalista. Neste contexto, o "desenvolvimento" de Angola direccionou-se, fundamentalmente, 

para o crescimento económico, ou seja, não apontou para o desenvolvimento da sociedade 

urbana, como já defendia Lefebvre (2009, 1ª ed.1968) nos anos sessenta do século XX e 

negligenciou as questões sócio-espaciais. Nesta conjuntura, juntamente com o agudizar da guerra 

civil, foram escassas as iniciativas públicas e privadas direccionadas para a inclusão dos grupos 

sociais de menores recursos nas novas urbanizações. A produção do espaço habitacional 

direccionou-se, maioritariamente, para a sociedade urbana com maior poder aquisitivo. Por outro 

lado, a adesão aos modelos urbanos e habitacionais regulamentados – a ideologia urbana, na 

linha de Castells (1977, 1ª ed. 1972), e a ideia da norma associada à urbanidade, como 

preconizada por Foucault (2008, leccionado em 1977/78) –, contribuiu para que o Estado 

negligenciasse a produção periurbana tal como usualmente utilizada pelas comunidades 

carenciadas no seu quotidiano. Neste contexto, sem uma integração mais abrangente das 

mensagens da contra-acção pelo Estado, a sociedade civil organizada continuou a substituir-se à 

função social do Estado ao nível da qualificação dos musseques.     

A partir do novo milénio, em cenário assumidamente neoliberal, o universo acima descrito tornou-

se mais dinâmico, principalmente devido à entrada de novos agentes internacionais, 

representantes do sector privado, no panorama urbano e habitacional. Agora mais afirmativo na 

sua estratégia, o Governo direccionou a energia para a extinção dos musseques e para a 

fabricação de uma nova classe média, sobretudo através da promoção do sector da construção 

civil, tal como expressos no âmbito do abrangente Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. 

Paralelamente o Governo também produziu novos planos de urbanização e instrumentos jurídicos 

para validação das suas políticas. Sem beneficiar da prometida descentralização político-

financeira e da desejada consulta popular – o mencionado direito à obra, na linha estruturante de 

pensamento do direito à cidade (Lefebvre, 2009, 1ª ed.1968; Harvey, 2008) –, as referidas 

ferramentas respondem à intenção de ordenamento do território e regularização social. A sua 
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actuação acompanha uma gestão fundiária arbitrária. As regras não são claras nem 

suficientemente divulgadas junto da população.  

Todavia, actualmente, em Luanda, as áreas periurbanas continuam a expandir-se e a densificar-

se, muitas por reacção dos seus moradores às actuais políticas e práticas urbanas e habitacionais 

em curso. O território continua a ser interpenetrado pelo musseque, tendencialmente mais rápido 

e, por reconhecidas vezes, mais eficaz que o Estado na procura de alternativas habitacionais para 

grupos sociais mais carenciados, o que tem levado o Governo a defender a integração destas 

práticas diárias no âmbito da estratégia de produção e transformação da cidade. Em termos 

urbanos, este discurso corresponde ao cenário identificado por Souza (2010), onde o direito à 

cidade se resume ao direito à existência individual no âmbito lato de uma democracia 

representativa. Porém, além de ser redutor per se, o discurso não corresponde à plena realidade 

já que o Governo angolano tem restringido a cedência de terrenos para autoconstrução, assistida 

ou não. Excepcionalmente, alguns agentes da Administração têm, todavia, respondido 

positivamente, ainda que pontualmente, a algumas mensagens de resistência, principalmente 

através da atribuição de moradia e/ou da melhoria da qualidade da habitação subvencionada. 

Todavia, esta resposta positiva também pode comprometer a reivindicação das comunidades 

visadas pela intervenção do Estado, reduzindo, assim, a sua margem de manobra em dimensões 

que não foram devidamente acauteladas, como o pleno acesso às infra-estruturas, aos recursos 

urbanos e à participação. 

No que se refere à expressão no território das políticas e práticas habitacionais do actual sistema 

de governação e correspondentes práticas de contra-acção, ou seja, as contracondutas 

necessárias para a transformação do actual sistema dominante na linha de Foucault (2008, 

leccionado em 1977/78), a análise dos casos de estudo escolhidos para Luanda (organograma 

4), complementada pelos casos de controlo seleccionados para a cidade do Lobito (organograma 

5), de acordo com as dimensões identificadas para o direito à cidade por Lefebvre (2009, 1ª 

ed.1968) e Harvey (2008) – produto e obra – contribuiu para melhor avaliar a prestação de 

agentes urbanos e habitacionais com actuações contrárias, enquadradas no âmbito dos 

paradigmas mais expressivos: (1) expansão urbana mercantilizável, (2) reassentamento ou 

realojamento, e (3) despejo forçado sem atribuição de lote. Como identificado, os últimos 

decorrem do primeiro ou da renovação urbana e tábula rasa recentemente diligenciada em áreas 

pericentrais.  
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Paralelamente, a análise dos casos de estudo e de controlo em Luanda e no Lobito também 

procurou responder às pertinentes questões levantadas por Marcuse (2009) aplicadas à questão 

habitacional em Angola: (1) para quem se dirige o direito à cidade? (2) que direitos engloba? e 

(3) que modelo de cidade está associado ao alcance destes direitos? 

Dimensões do direito à cidade 

Habitabilidade  

Em Angola, embora o Governo tenha procurado democratizar o acesso à habitação, este não tem 

sido facilitado para os grupos sociais de muito baixos recursos, excluídos da economia formal, os 

quais têm assumido um papel primordial na construção da sua habitação, alguma da qual 

condigna. A população de média renda tende a aceder aos novos condomínios habitacionais em 

altura em áreas de expansão urbana mercantilizável, através do clientelismo habitacional. Os 

grupos sociais mais carenciados que não conseguem integrar o referido sistema continuam a 

autoproduzir o seu espaço. Antevendo o processo e suas lógicas, o Governo integrou a ideia da 

promoção de sinergias partilhadas entre Estado e populações em áreas periféricas de 

realojamento.  

A promoção de habitação promovida pelo Estado difere consoante o público-alvo que o Governo 

visa atingir. No caso da cidade do Kilamba, dirigida para grupos sociais de médio rendimento, 

insere-se no âmbito de uma urbanização idealizada, não adaptável por princípio. Em 

conformidade com a referida lógica de produção do espaço, esta apresenta uma construção mais 

sólida. Já no que se refere a contextos de realojamento para grupos sociais de menores recursos, 

o Estado tende a privilegiar uma maior margem de manobra dos moradores na construção da sua 

moradia autorizando, para o efeito, a edificação de anexos. Paralelamente não investe tanto na 

qualidade construtiva das habitações subvencionadas.  

No primeiro exemplo, a subversão à regra ocorre ao nível da transformação morfológica e 

tipológica. No segundo caso, a contra-acção à estratégia de extinção dos musseques, foi 

incorporada pelo próprio sistema de governação que, como mencionado, autoriza a ampliação 

das residências disponibilizadas. Esta é também a forma de produção do espaço a que os grupos 

sociais de menores recursos recorrem, quando o Estado destrói as suas malhas periurbanos sem 

atribuir lote ou moradia. O Governo apresenta uma linha de actuação bicéfala. 



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 
 

 

511 

Embora a sociedade civil consiga parcial e localmente colmatar alguns dos constrangimentos 

impostos pelas lacunas de infra-estruturas é ao Estado que compete a função de as promover 

plenamente. Apenas o Governo pode ter a capacidade de o realizar. Todavia, à data, o 

investimento em infra-estruturas não acompanhou a extensão do Programa Nacional de 

Urbanização e Habitação em curso. Estas poderão, por sabotagem ou saturação, continuar a 

condicionar fortemente as condições de habitabilidade em Angola. Neste momento, o Estado 

empenha-se mais na sua resolução em áreas de expansão urbana mercantilizável do que em áreas 

de realojamento. Desta forma, no que se refere à produção do espaço habitacional para grupos 

sociais de média renda, o Governo visa conseguir minimizar a sua eventual transformação 

segundo as lógicas que não controla.  

Benefícios da urbanização 

O Governo angolano tem promovido uma política económica maioritariamente assente na 

extracção e exportação de petróleo. Sem grande investimento nas demais actividades produtivas, 

o acesso ao emprego regulado tem sido limitado. Por outro lado, a estratégia urbana adoptada 

em Angola assenta na periferização do novo parque habitacional. Neste contexto, os novos 

conjuntos residenciais destacam-se no território como ilhas isoladas. O acesso aos serviços urbanos 

depende principalmente dos movimentos pendulares de conexão ao centro. 

A falta de investimento em equipamentos urbanos, a par da falta de prestadores de serviços, 

devido à distância ao centro urbanizado, tem sido recorrente no âmbito das recentes intervenções 

do Estado. O investimento em escolas e/ou postos de saúde, ainda que muito reduzido, é o mais 

notório. Não obstante, nas áreas de expansão urbana mercantilizável os espaços exteriores para 

fruição pública também prevalecem. Neste contexto, nestas áreas mais periféricas é através do 

recurso ao mercado informal, muito especulativo, que os grupos sociais mais carenciados 

sobrevivem. As populações de média e alta renda também recorrem a este comércio para 

conseguir aceder aos mais diversos bens, seja em regime ambulatório ou em recintos semi-

integrados pelo Estado. 

Vida urbana transformada 

O excesso de centralização (política, económica e administrativa) e a falta de participação 

popular têm gerado a adopção de modelos urbanos e habitacionais desadequados às 

necessidades ou capacidades financeiras da maioria da população. A imposição destes modelos 
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tem favorecido a replicação do modelo periurbano, dentro ou fora da regra, por via da 

autoprodução e da autoconstrução habitacional, ambas associadas ao modelo urbano extensivo. 

A primeira ocorre em áreas ditas irregulares, periurbanas, a segunda em áreas de realojamento 

onde o Governo integrou o conceito procurando, no entanto, conseguir controlar o processo. 

Apenas os novos condomínios habitacionais para média renda, tendencialmente em altura, não 

estão autorizados a incorporar a sua transformação pelos moradores vendo assim restringida a 

sua margem de manobra em cenários de alguma privação. Por sua vez, as comunidades remetidas 

à exclusão e segregação, encontram agora um território de maior liberdade de acção. Todavia, 

num contexto onde a participação popular é francamente penalizada, a periferização é um dos 

mais violentos impactes da apologia do retorno ao campo. 

Em síntese, em Angola, relativamente às dimensões sócio-espaciais que configuram o direito à 

cidade – simultaneamente produto e obra –, o Estado, em articulação com o sector privado, tende 

a intervir maioritariamente ao nível da promoção de habitação direccionada para a média renda. 

No que se refere aos grupos de baixos recursos, estes procuram colmatar as lacunas urbanas e 

habitacionais decursivas das intervenções do Governo e sector privado – muitas das quais 

relacionadas com a falta de infra-estruturas urbanas e/ou sociais –, recorrendo, quotidianamente, 

a práticas diversas de transformação do espaço habitacional. O processo dominante em curso 

configura uma deturpação do direito à cidade, onde o acesso aos direitos urbanos e habitacionais 

depende, sobretudo, de intervenções de macro-escala que excluem as práticas quotidianas de 

produção e gestão do espaço. Este fenómeno configura um direito à cidade de segunda, terceira 

ou quarta geração, adoptando a terminologia crítica de Parnell e Pieterse (2010).   
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Organograma 4: Casos de estudo em Luanda e o direito à cidade. 

Fonte: Produzido pela Autora (2014). 
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Organograma 5: Casos de controlo no Lobito e o direito à cidade. 

Fonte: Produzido pela Autora (2014). 
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"[…] relativamente ao futuro? Não é racional... Vamos fazendo! Deus também é angolano" (entrevista a um 

representante de uma empresa pública portuguesa a operar ao nível da transformação do território em 

Angola, pela Autora e Rafael Pereira, Luanda, 23/04/2012).  
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A reflexão sobre a expansão e a consolidação da cidade de Luanda no presente milénio 

direccionou a pesquisa para a formulação de um breve enquadramento político-económico e 

sobretudo sócio-espacial, desde meados do século XX, durante o final da então colonização 

portuguesa, até à contemporaneidade. Neste âmbito, por um lado, observámos que a produção 

do espaço urbano e habitacional por iniciativa do Estado e/ou do sector privado com o seu 

incentivo tem como um dos seus objetivos transformar a sociedade urbana e, por outro, que a 

transformação desse espaço habitacional promovido pelo sector público, operada pelos grupos 

sociais de parcos recursos, emerge em parte como reacção às políticas e às práticas públicas 

dominantes. Efectuámos a análise aprofundada de certos casos de estudo, nomeadamente a 

cidade do Kilamba e o conjunto habitacional do Panguila, respectivamente dois casos 

paradigmáticos de expansão urbana mercantilizável e de realojamento periférico motivado por 

operações de renovação urbana em Luanda, bem como o bairro Iraque-Bagdad e a associação 

SOS Habitat, ilustrando a resistência da sociedade civil angolana em cenário de desalojamento 

forçado sem reassentamento, sendo estes exemplos referentes à actualidade. Complementámos a 

reflexão recorrendo ao estudo de dois casos de controlo na cidade do Lobito, o bairro municipal 

de realojamento do Alto do Liro e o bairro autoproduzido 27 de Março, tendo o primeiro adoptado 

uma perspectiva histórica para referência das actuais práticas governamentais e seus impactes. 

Retomamos agora às quatro principais questões que nortearam a nossa investigação. 

(1) Estará a produção política do espaço a aumentar a exclusão e a segregação sócio-espacial 

dos citadinos de Luanda? 

O actual discurso político dominante tende a valorizar conceitos como interesse público e 

urbanidade, entre outros, argumentando que as práticas quotidianas das populações mais 

carenciadas induzem em menor qualidade de vida urbana e em menor condições de 

habitabilidade. Neste contexto, propondo fabricar uma nova sociedade urbana idealizada, o 

Governo angolano tem, por um lado, procurado contrariar a legitimidade de acção dos grupos 

sociais mais desfavorecidos que pretende regularizar e, por outro, controlar a transformação do 

espaço habitacional conforme preconizado por estas comunidades. No entanto, como 

identificámos através da análise e aprofundamento dos três principais paradigmas de intervenção 

estatal, os impactes do não-reconhecimento da ocupação e autoprodução espacial pelos referidos 

grupos sociais de parcos recursos, juntamente com os efeitos das intervenções públicas ou do 

sector privado com o apoio do Governo, apontam principalmente para cenários de grande 



CIDADE (im)PREVISÍVEL? 
LUANDA  

 
 

 

519 

exclusão e de fragmentação sócio-espacial, tal como ilustram os seguintes exemplos: (1) o caso 

do bairro Iraque-Bagdad, onde a pouca margem de manobra da população desalojada reside à 

margem do sistema de governação; (2) o caso da nova cidade do Kilamba, onde o acesso aos 

apartamentos permanece impossibilitado para as camadas sociais mais baixas, e também o 

conjunto habitacional do Panguila, onde as comunidades realojadas residem em contexto de 

grande precariedade urbana e habitacional. 

(2) Estarão as resistências sociais anti-sistémicas que advogam as práticas quotidianas de 

produção do espaço habitacional a desafiar a hegemonia do sistema económico e político 

dominante? 

Algumas populações mais visadas pelas actuais práticas do sistema de governação, 

nomeadamente as operações de tábula rasa das suas habitações localizadas em áreas 

pericentrais, procuram travar as acções mais violentas do exercício do poder público e/ou 

colmatar algumas lacunas decorrentes das suas intervenções, no âmbito das deslocações e 

realojamentos destas comunidades em conjuntos habitacionais muito periféricos. Neste contexto, 

alguma sociedade civil organizada, como por exemplo as associações SOS Habitat (Luanda) e 

Omunga (Lobito), tenta dar voz às comunidades locais denunciando as arbitrariedades de 

actuação do Estado, paralelamente reconhecendo a sua autoprodução e/ou transformação 

quotidiana do espaço habitacional. 

No que se refere às condutas destes grupos sociais de menores recursos, as práticas reactivas de 

resposta imediata às intervenções públicas de demolição das habitações e de despejo nos 

musseques mais centrais incluem diversas estratégias de sobrevivência que passam, sobretudo, 

pela colmatação das referidas lacunas de intervenção estatal, apresentando resultados mais 

frágeis dentro do contexto da reprodução periurbana. Ao mesmo tempo, a sociedade civil 

organizada encara inúmeras limitações no apoio a estas populações carenciadas não dispondo 

de meios para se substituir ao Estado nas suas funções urbanas e habitacionais. 

A implementação de acções propositivas estruturantes a longo prazo pelo Governo, como a 

inexpressiva qualificação (peri)urbana e a regularização fundiária, assentes num inexistente 

sistema político-administrativo de descentralização e participação popular, poderia apresentar 

resultados mais efectivos e duradouros no que se refere à melhoria da qualidade de vida urbana 

e habitacional destas comunidades. Por outro lado, a formulação de outros paradigmas de 

intervenção alternativos, contudo ainda inexistentes, aponta para a invenção de soluções mais 
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eficazes no que se refere à construção de uma nova estratégia urbana emancipatória e à 

promoção de uma urbanização mais inclusiva e justa. É com base nestes pressupostos que as 

resistências militantes anti-hegemónicas actuam em Angola.  

(3) Estará o sistema de governação urbano e habitacional a integrar as mensagens dessa 

resistência?   

Remetidos para a margem do sistema de governação dominante, o campo de acção das 

comunidades de recursos condicionados em Angola permanece limitado. As suas conquistas 

dependem sobretudo da incapacidade de acção, da flexibilidade ou da permeabilidade dos 

agentes do Estado que tendem a integrar certas mensagens transmitidas pelas reacções ou 

resistências desta população, tal como ocorreu no bairro autoproduzido 27 de Março (Lobito) 

onde algumas famílias alvo de despejo forçado conseguiram, com o apoio da organização não-

governamental Omunga, negociar algumas condições para o realojamento no Mbango-Mbango. 

Neste âmbito, por omissão, vontade ou por consentimento dos agentes públicos, também pela 

margem de manobra que outorgam ao tolerar ou favorecer a participação dos grupos sociais de 

menores recursos na transformação do cenário urbano e habitacional, a actuação compartilhada 

com o Governo configura uma forma de participação indirecta que contribui, pontualmente, para 

a melhoria da qualidade de vida urbana e para o desenvolvimento de uma forma, ainda pouco 

considerada, de cidadania. 

(4) Existirá alguma relação de causa-efeito entre a resposta positiva às exigências da resistência e 

a promoção da melhoria da qualidade de vida urbana e a construção da plena cidadania em 

Luanda?  

Em Angola, os proveitos da reação ou da resistência das populações de menores recursos às 

intervenções públicas e do sector privado com o incentivo do Estado configuram uma mais-valia 

para a população que, partindo da actual condição de irregular, ou seja, sem direitos urbanos, 

habitacionais e de cidadania, procuram conquistar o seu direito ao lugar e/ou à habitação. É 

exemplo o que ocorreu nos bairros da Meteorologia - Gaiolas e Wenji Maka II, reportado pela 

associação SOS Habitat, ambos em Luanda, ou no bairro 27 de Março, no Lobito. No entanto, 

os poucos ganhos alcançados por estas comunidades empobrecidas tendem a enfraquecer a sua 

contra-acção assim como a dos activistas militantes que julgam perder legitimidade para 

reivindicar mais e melhores resultados, como aconteceu recentemente com a comunidade 
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realojada no Mbango-Mbango (Lobito). A situação resulta da estratégia governamental em curso 

para a construção de uma sociedade urbana ideal, de combate aos musseques e de promoção 

de nova habitação dita regular, que não promove o acesso da generalidade da população ao 

direito à cidade e condiciona o direito ao lugar ou à moradia, melhor ou pior infra-estruturada. 

Decorre igualmente das opções políticas do Governo que inibem o acesso aos benefícios da 

urbanização nos recentes conjuntos habitacionais promovidos pelo Estado para população de 

baixos recursos desalojados dos seus musseques pericentrais, assim como da centralização de 

poder que inviabiliza a participação popular na transformação do território, como ocorreu nas 

operações de realojamento no conjunto habitacional do Panguila. 

Na sequência destas quatro questões, ao longo da tese procurámos demonstrar a hipótese 

formulada de que, quando a governação urbana e habitacional não integra as mensagens da 

reacção ou resistência à sua produção do espaço, os resultados das práticas públicas tendem a 

afastar-se das necessidades e aspirações socio-espaciais dos grupos mais carenciados. Por outro 

lado, quando esta governação apreende os seus inputs relativos à defesa da produção quotidiana 

do espaço social, incluindo seus atributos e singularidades, a dinâmica gerada contribui para uma 

aproximação ao conceito de direito à cidade, enquanto produto e obra, ou seja, enquanto o 

direito aos recursos urbanos e à vida urbana transformada, como advogado por Lefebvre (2009, 

1ª ed.1968) e retomado por Harvey (2008). 

A transformação urbana e/ou habitacional produzida pelos grupos sociais de menores recursos 

tem contribuído para o acesso à melhoria da qualidade de vida urbana, principalmente através 

da colmatação de algumas lacunas urbanas e habitacionais decorrentes da actual intervenção 

estatal, e à construção de uma certa forma de cidadania, sobretudo por via da referida 

participação resistente. No entanto, os resultados alcançados são de muito pequena escala não 

sendo minimamente reconhecidos pelo poder público. Diferem de acordo com o tipo de acção, 

reactiva ou propositiva, para a qual influem ou condicionam a especificidade do contexto, as 

motivações e as expectativas dos diversos actores e sua capacidade de acção. Contudo, é nas 

zonas de transição e de interacção dentro da reacção contra-hegemónica promovida à escala 

local, que o direito à cidade se torna pontualmente mais praticável.  

Podemos assim concluir que, quando os decisores políticos angolanos integram as mensagens da 

reacção ou da resistência, os impactes das práticas da governação urbana e habitacional 

aproximam-se mais do direito à cidade. Contudo, retomando o pensamento generalista de 
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Marcuse (2009) quando afirma que o modelo sócio-espacial associado ao direito à cidade é 

intangível nos seus detalhes, a cidade de Luanda permanece imprevisível no que se refere à 

formulação de um novo paradigma urbano e habitacional capaz de amplificar os impactes 

positivos dessa contra-conduta.  
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"The principles that such a city would incorporate can be set forth in general. They would include concepts 
such as justice, equity, democracy, the full development of human potentials or capabilities, to all according 
to their needs, from all according to their abilities, the recognition of human differences. They would include 
terms such as sustainability and diversity, but these are rather desiderata in the pursuit of goals rather than 
goals in themselves. But there is a limit to how much benefit can be gained from trying to spell those principles 
out in clear terms today. Such a city is not to be predicted in detail, as Lefebvre often said […]." Marcuse 
(2009, p. 193) 
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XLI 

ANÓNIMO – Versão da polícia sobre as demolições do bairro Areia Branca, Luanda [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: SOS Habitat, 2013f. Vídeo HD (9.43 min.): color. [Consult. 11 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=5NfqdhUEpZg   

ANÓNIMO – Inundações no Kilamba: parte 1 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Facebook, 2013b. Vídeo HD 

(0.51 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

https://www.facebook.com/vídeo/embed?vídeo_id=502072539851548  

ANÓNIMO – Inundações no Kilamba: parte 2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Facebook, 2013c. Vídeo HD 

(3.40 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

https://www.facebook.com/vídeo/embed?vídeo_id=348185565283356  

ANÓNIMO – Inauguração da escola e hospital do Mbango-Mbango. [Registo vídeo] [Em linha]. Lobito: Omunga, 

2014. Vídeo HD (7.09 min.): color. [Consult. 26 Mar. 2014] Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=F2X4eP7JWeY  

ARAÚJO, Luiz – Eleições Angola [Registo vídeo] [Em linha]. Lisboa: Bloco de esquerda, 2008. Vídeo HD (6.39 

min.): color. [Consult. 20 Set. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=b3bZ6fNf7PE  

ARAÚJO, Luiz – Entrevista Esquerda Net [Registo vídeo] [Em linha]. Lisboa: Bloco de esquerda, 2009. Vídeo HD 

(3.01 min.): color. [Consult. 20 Set. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=JQHpmhakXWY  

AUGUSTO, André – Versão da polícia sobre as demolições do bairro Areia Branca, Luanda [Registo vídeo] [Em 

linha]. Luanda: SOS Habitat, 2013. Vídeo HD (9.43 min.): color. [Consult. 11 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=5NfqdhUEpZg  

BENGUELA MIX – Projecto Panguila [Registo vídeo] [Em linha]. Benguela: Benguela Mix Notícias, 2010. Vídeo HD 

(2.32 min.): color. [Consult. 9 Abr. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=ugdaaVO955c  

CASSAMA, Maria da Conceição – Desabafo de uma mulher angolana no mercado do Panguila no município de 

Cacuaco, quando da visita da Ministra Genoveva Lino no mercado [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Anónimo, 

2011. Vídeo HD (2.51 min.): color. [Consult. 12 Fev. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=wr3x0UXqgvs 

CASSOMA, Rosalina – Vitimas das demolições do bairro Areia Branca em Luanda [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: SOS Habitat, 2013. Vídeo HD (9.57 min.): color. [Consult. 08 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90  

CLÁUDIO – Uma conversa com os jovens moradores da Cambamba I, ao lado do projecto Nova Vida, distrito do 

Kilamba Kiaxi, Luanda. [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Anónimo, 2012. Vídeo HD (13.34 min.): color. 

[Consult. 17 Set. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=QbRi0Vz98WQ  
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XLII 

ESPECIAL INFORMAÇÃO – Há vida na cidade do Kilamba: parte 2/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013a. Vídeo HD (9.09 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WAJXQtU_E-U 

ESPECIAL INFORMAÇÃO – Há vida na cidade do Kilamba: parte 1/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013b. Vídeo HD (11.45 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_wcc8paQCgw   

FERREIRA, Desejada – Há vida na cidade do Kilamba: parte 1/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013a. Vídeo HD (11.45 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_wcc8paQCgw 

FERREIRA, Valentina – Há vida na cidade do Kilamba: parte 1/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013b. Vídeo HD (11.45 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_wcc8paQCgw 

JORNAL DA ZIMBO – Fornecimento de água potável no Kilamba sofre restrições [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: Jornal da Zimbo, 2013. Vídeo HD (2.02 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=SJJ8aVytob4  

JÚNIOR, João José – Há vida na cidade do Kilamba: parte 2/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013. Vídeo HD (9.09 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WAJXQtU_E-U  

LANDU, Mena – Há vida na cidade do Kilamba: parte 1/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013. Vídeo HD (11.45 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_wcc8paQCgw 

LEMOS, Francisco – Sonangol confirma que ainda não estão vendidas todas as casas [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: O primeiro Jornal, 2013. Vídeo HD (2.51 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=Dw4ssR8AXOI  

MALDOROR, Sarah – Sambizanga [Registo vídeo] [Em linha]. Angola/Congo Brazzaville: New Yorker Films, 

1971. Vídeo HD Widescreen (102 min.): color. [Consult. 20 Out. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=TVXWIBmjkSg 

MARQUES, Joaquim Israel – Escolas acusadas de cobrarem 300 Usd para matrículas [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: Tv Zimbo, 2013a. Vídeo HD (3.06 min.): color. [Consult. 10 Jan. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=qv6peg6hGiU  

MARQUES, Joaquim Israel – Há vida na Cidade do Kilamba: parte 1/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: 

Especial Informação, 2013b. Vídeo HD (11.45 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=_wcc8paQCgw 
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XLIII 

MAKA ANGOLA – Demolições em Cacuaco [Registo vídeo] [Em linha]. S.l.: Maka Angola, 2013. Vídeo HD (2.33 

min.): color. [Consult. 19 Mar. 2013] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=rROBFRBaa-A 

MAKUERIA, Manuel – Escolas do Kilamba beneficiam várias crianças [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Angola 

Magazine, 2012. Vídeo HD (4.15 min.): color. [Consult. 10 Jan. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=3v9iVhlmg5Y 

MELO, Suzana – Jornal da noite: 3 de Março [Registo vídeo]. Luanda: TV Zimbo, 2009. Vídeo HD (9,29 min.): 

color. [Consult. 18 Nov. 2013] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=NArjulqc5EM 

MICHEL, Dialundama – Não partam a minha casa [Registo vídeo]. Benguela: Omunga e ACC, 2010. 1 DVD 

Vídeo (23.32 min.): color.  

MICHEL, Dialundama – Testemunho do Presidente da comunidade do bairro Iraque-Bagdad [Registo vídeo] [Em 

linha]. Luanda: SOS Habitat, 2011. Vídeo HD (10.00 min.): color. [Consult. 17 Set. 2012] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=UR-TEFRIKwU  

MORAIS, Rafael – Comunidades do Banga-We e Cambambas1 e 2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: SOS 

Habitat, 2011a. Vídeo HD (2.37 min.): color. [Consult. 17 Set. 2012] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=cRoS81nybDY   

MORAIS, Rafael – Entrevista de Rafael Morais a TV francesa nas casas de chapa do Zango, Viana. [Registo vídeo] 

[Em linha]. Luanda: Anónimo, 2012a. Vídeo HD (5.10 min.): color. [Consult. 17 Set. 2012] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=pNbzZM8-nqo  

MORAIS, Rafael – Rafael Morais da SOS Habitat Acção Solidária, reúne com as comunidades, vítimas das 

demolições em Luanda. [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Anónimo, 2012b. Vídeo HD (17.22 min.): color. 

[Consult. 17 Set. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=XIKly3nvFNs 

MORAIS, Rafael – Uma conversa descontraída sobre o direito a habitação e as promessas eleitorais que os 

políticos fazem, entre Rafael Morais e uma das vítimas das calemas da ilha de Luanda (2009), transferida para 

tendas no Zango [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Anónimo, 2012c. Vídeo HD (2.51 min.): color. [Consult. 19 

Set. 2012] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=zzPu4cLdE58  

O PRIMEIRO JORNAL – Apartamentos do tipo T3+1 da centralidade do Kilamba totalmente vendidos [Registo 

vídeo] [Em linha]. Luanda: O primeiro Jornal, 2013a. Vídeo HD (2.53 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=GD_-76vgw4A  

O PRIMEIRO JORNAL – Falta de segurança provoca onda de assaltos na cidade do Kilamba [Registo vídeo] [Em 

linha]. Luanda: O primeiro Jornal, 2013b. Vídeo HD (2.05 min.): color. [Consult. 19 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=b8qLFN6OyEY  
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XLIV 

OMUNGA – Não partam a minha casa [Registo vídeo]. Benguela: Omunga e ACC, 2010. 1 DVD Vídeo (23.32 

min.): color.  

PORTUGAL, Maria – Há vida na cidade do Kilamba. Parte 2/2 [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Especial 

Informação, 2013. Vídeo HD (9.09 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=WAJXQtU_E-U 

RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA – Relações Angola/Portugal: "reencontro" em Luanda para simplificar processos 

[Registo vídeo]. Luanda: RTP, 16 de Janeiro de 2012. Programa apresentado por Fátima Campos Ferreira. 

RIBEIRO, Rute – Fornecimento de água potável no Kilamba sofre restrições [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: 

Jornal da Zimbo, 2013. Vídeo HD (2.02 min.): color. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=SJJ8aVytob4  

ROCHA, Isabel – Escolas do Kilamba beneficiam várias crianças [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: Angola 

Magazine, 2012. Vídeo HD (4.15 min.): color. [Consult. 10 Jan. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=3v9iVhlmg5Y  

SALAZAR, Oliveira António – Excerto do discurso à nação, de 13 de Abril de 1961 [Registo vídeo] [Em linha]. 

Lisboa: RTP, 1961 (0,52 min.): p/b. [Consult. 02 Out. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=SkeVuo738fM  

SOS HABITAT – Espancamento durante desalojamento forçado nos bairros Iraque-Bagdad [Registo vídeo] [Em 

linha]. Luanda: SOS Habitat, 2010. Vídeo HD (1.20 min.): color. [Consult. 24 Fev. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=ndTIIPgEu0w 

SOS HABITAT – Moradores do projecto vida esquecida: nosso Presidente é Deus. [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: SOS Habitat, 2013a. Vídeo HD (9.39 min.): color. [Consult. 10 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=tO1NeFIejuM 

SOS HABITAT – Governo angolano combate os pobres e não a pobreza [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: SOS 

Habitat, 2013b. Vídeo HD (3.16 min.): color. [Consult. 16 Abr. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=4DRERcZVOzQ  

SOS HABITAT – Demolições no bairro Mayombe, Cacuaco [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: SOS Habitat, 

2013c. Vídeo HD (7.19 min.): color. [Consult. 19 Mar. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=m0X0GSqLcGk  

SOS HABITAT – Do Mayombe para Kaope é só tristeza [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: SOS Habitat, 2013d. 

Vídeo HD (7.19 min.): color. [Consult. 20 Mar. 2013] Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=-

EWWWFOEHjE  
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XLV 

SOS HABITAT – Versão da polícia sobre as demolições do bairro Areia Branca, Luanda [Registo vídeo] [Em linha]. 

Luanda: SOS Habitat, 2013e. Vídeo HD (9.43 min.): color. [Consult. 11 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=5NfqdhUEpZg  

SOS HABITAT – Vitimas das demolições do bairro Areia Branca em Luanda [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: 

SOS Habitat, 2013f. Vídeo HD (9.57 min.): color. [Consult. 08 Mar. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=jsmRPAFuG90.   

SIC – Rafael Marques, jornalista angolano no jornal das 9: situação democrática em Angola e caso Rui Machete 

em análise. [Registo vídeo] [Em linha]. Lisboa: SIC, 2013. Vídeo HD (18.36 min.): color. [Consult. 09 Out. 2013] 

Disponível em http://sicnoticias.sapo.pt/programas/jornaldas9/2013/10/07/rafael-marques-jornalista-angolano-

no-jornal-das-9 

SIC – Primeira grande entrevista concedida pelo Presidente de Angola em 22 anos [Registo vídeo] [Em linha]. 

Lisboa: SIC, 2013. Vídeo HD (44.07 min.): color. [Consult. 28 Jun. 2014] Disponível em 

http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2013/06/06/primeira-grande-entrevista-concedida-pelo-presidente-de-angola-

em-22-anos . 

TV ZIMBO – Demolição em Angola no bairro Rocha Pinto [Registo vídeo] [Em linha]. Luanda: TV Zimbo, 2010. 

Vídeo HD (3.01 min.): color. [Consult. 24 Jan. 2014] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=IFalSdyIRmw  

WALLERSTEIN, Immanuel – Sociólogo Immanuel Wallerstein avalia o optimismo e o caos na crise do capitalismo 

[Registo vídeo] [Em linha]. New Haven: TV Globo, 2012. Vídeo HD (22 min.): color. [Consult. 20 Fev. 2013] 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=eA1dDBlQjDY&feature=em-share_vídeo_user  

FERNANDES, Dulce – Cartas de Angola [Registo vídeo]. Lisboa: Real Ficção, 2011. 1 DVD Vídeo (63 min.): color. 

REGISTOS SONOROS 

ANÓNIMO – Há falta de infra-estruturas sociais no Kilamba [Registo sonoro] [Em linha]. Washington DC: Voz da 

América, 26 Fev. 2013a. [Consult. 09 Jan. 2014] Disponível em 

http://audioarchive.rferl.org/voa/PORT/manual/2013/02/26/75ad8d2e-bc65-44bb-9afe-439777c57cfa.mp3  

ANÓNIMO – Governo encerra atribuição de casas em Luanda [Registo sonoro] [Em linha]. Washington DC: Voz 

da América, 14 Mai. 2013d. [Consult. 18 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.voaportugues.com/audio/Audio/283989.html   

ARAÚJO, Luiz – Entrevista [Registo sonoro]. Valongo: Sílvia Viegas/Rafael Pereira, 10 Dez. 2012. (108 min.) 

BORGES, Baptista – Telejornal com JES e cidade Kilamba [Registo sonoro] [Em linha]. Luanda: TPA, 9 Nov. 2011. 

[Consult. 20 Fev. 2013] Disponível em https://soundcloud.com/angola-sempre/tpa-telejornal-com-jes-e  
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BORNITO DE SOUSA, Diogo – Intervenção no Fórum Nacional de Habitação. [Registo sonoro]. Luanda: SOS 

Habitat, 29 Out. 2012. (15.04 min.)   

CASTRO RODRIGUES, Francisco – Entrevista [Registo sonoro]. Azenhas do Mar: Sílvia Viegas/Rafael Pereira, 23 

Mar. 2012. (201 min.) 

CASTRO RODRIGUES, Francisco – Entrevista [Registo sonoro]. Azenhas do Mar: Sílvia Viegas/Rafael Pereira, 7 

Dez. 2012. (106 min.)  

FERNANDA – Incêndio na favela da Kinanga [Registo sonoro] [Em linha]. Luanda: Rádio Ecclesia, 27 Set. 2010. 

[Consult. 7 Set. 2012] Disponível em 

http://www.radioecclesia.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=208:audio&id=9307&Itemid

=663&popup=1#.UtkmGxB_ssA 

FONSECA, Fernando – Telejornal com JES e cidade Kilamba [Registo sonoro] [Em linha]. Luanda: TPA, 9 Nov. 

2011 [Consult. 20 Fev. 2013] Disponível em https://soundcloud.com/angola-sempre/tpa-telejornal-com-jes-e 

GIBRE, Daniel – Intervenção no Fórum Nacional de Habitação [Registo sonoro]. Luanda: SOS Habitat, 29 Out. 

2012. (4.52 min.)   

LEMOS, Francisco – Angola: "Projecto Kilamba" continua a gerar controvérsia [Registo sonoro] [Em linha]. 

Washington DC: Voz da América, 16 Nov. 2012ª. [Consult. 16 Dez. 2013] Disponível em 

http://www.voaportugues.com/audio/audio/231385.html  

LEMOS, Francisco – Telejornal com JES e cidade Kilamba [Registo sonoro] [Em linha]. Luanda: TPA, 9 Nov. 

2012b. [Consult. 20 Fev. 2013] Disponível em https://soundcloud.com/angola-sempre/tpa-telejornal-com-jes-e  

MINGAS, Ângela – Angola: "Projecto Kilamba" continua a gerar controvérsia [Registo sonoro] [Em linha]. 

Washington DC: Voz da América, 16 Nov. 2012. [Consult. 16 Dez. 2013] Disponível em 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Publicações em livros internacionais com arbitragem científica 

Encontra-se prevista a produção de um capítulo num livro coordenado por Cristina Udelsmann Rodrigues. O 

livro será publicado por uma editora estrageira a identificar. 

Publicações em revistas internacionais com arbitragem científica 

VIEGAS, Sílvia – Urbanisation in Luanda: geopolitical framework and socio-territorial analysis. JSAS. ISSN 

0305-7070. [?] (2015). p. [?] Aceite condicionado à revisão da Autora com entrega acordada para Fevereiro 

de 2015. 

MELO, Vanessa; VIEGAS, Sílvia – Habitação de iniciativa pública em Luanda e Maputo: modelos de 

intervenção e impactes sócio-territoriais no novo milénio. PÓS. ISSN 1518-9554. 36 (2014). p. 124-140. 

RAPOSO, Isabel; JORGE, Sílvia; MELO, Vanessa; VIEGAS, Sílvia – Luanda e Maputo: inflexões 

suburbanísticas da cidade socialista à cidade-metrópole neoliberal. URBE [Em linha]. 4:2 (2012), p. 189-

205. [Consult. 28 Jun. 2014] Disponível em 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/URBE?dd1=7395&dd99=view. ISSN 2175-3369. 

VIEGAS, Sílvia –. Luanda: cidade (in)formal. Reflexões sobre o papel da sociedade civil na qualificação do 

território. Africana Studia. ISSN 0874-2375. 16 (2011), p. 87-105. 

Publicações em actas de encontros científicos internacionais  

VIEGAS, Sílvia – Spaces of resistance in Luanda: 'how do [small] gains become prisons'?: actas. In 12th 

International Conference on Urban History. Lisboa: EAUH/Universidade Nova de Lisboa, 3-6 de Setembro de 

2014.  

MELO, Vanessa; VIEGAS, Sílvia – Habitação de iniciativa pública em Luanda e Maputo: modelos de 

intervenção e impactes sócio-territoriais no novo milénio: actas. In 2º Congresso Internacional (da) Habitação 

no Espaço Lusófono. Lisboa: LNEC/GH/FUNDCIC, 13-15 de Março de 2013. 

VIEGAS, Sílvia – Urbanization in Luanda: geopolitical framework and socio-territorial analysis: actas [Em 

linha]. In 15th International Planning History Society Conference. São Paulo: FAU.USP/IPHS, 15-18 de Julho 

de 2012. [Consult. 28 Jun. 2014] Disponível em 

http://www.fau.usp.br/iphs/abstractsAndPapersFiles/Sessions/29/VIEGAS.pdf. ISBN 978-85-8089-020-4 

VIEGAS, Sílvia – Luanda: cidade (in)formal. Reflexões sobre o papel da sociedade civil na qualificação do 

território: actas. In 1º Congresso Internacional (da) Habitação no Espaço Lusófono. Lisboa: 

ISCTE.IUL/CIAAM/CIAUD-FA.UTL, 22-24 de Setembro de 2010. 

ANEXO I 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/URBE?dd1=7395&dd99=view.
http://www.fau.usp.br/iphs/abstractsAndPapersFiles/Sessions/29/VIEGAS.pdf.
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Comunicações em encontros e participação em workshops científicos internacionais1 

VIEGAS, Sílvia – Luanda, produção do espaço habitacional na actualidade. In Conferência Internacional: O 

Ano do Fim. O fim do império colonial português - causas, processos, legados2. Lisboa: ICS, 16 de Janeiro 

de 2015. 

VIEGAS, Sílvia – Spaces of resistance in Luanda: 'how do [small] gains become prisons'? In 12th International 

Conference on Urban History3. Lisboa: EAUH/Universidade Nova de Lisboa, 4 de Setembro de 2014.  

VIEGAS, Sílvia – "Counter-action" and socio-territorial transformation in Luanda. In International Conference 

Colonial and Postcolonial Urban Planning in Africa4. Lisboa: IPHS/IGOT.UL, 6 de Setembro de 2013. 

VIEGAS, Sílvia – "Governmentality" and resistance in (sub)urban Luanda. In 5th European Conference on 

African Studies5. Lisboa: CEA.ISCTE, 27 de Junho de 2013. 

VIEGAS, Sílvia – Luanda, Cidade (im)Previsível? In 2º Seminário em Arquitectura, Urbanismo e Design6. 

Lisboa: CIAUD-FA.UTL, 27 de Maio de 2013. 

MELO, Vanessa; VIEGAS, Sílvia – Habitação de iniciativa pública em Luanda e Maputo: modelos de 

intervenção e impactes sócio-territoriais no novo milénio. In 2º Congresso Internacional (da) Habitação no 

Espaço Lusófono7. Lisboa: LNEC/GH/FUNDCIC, 15 de Março de 2013   

VIEGAS, Sílvia – Urbanization in Luanda: geopolitical framework and socio-territorial analysis. In 15th 

International Planning History Society Conference8. São Paulo: FAU.USP/IPHS, 17 de Julho de 2012. 

                                                             
1 Os eventos promovidos pelo GESTUAL-FA.UTL foram coordenados por Isabel Raposo. O seminário e os 
workshops contaram com a participação de diversos investigadores nacionais e internacionais. 
2 Coordenador do painel: Walter Rossa. A sessão contou com a participação de Ana Tostões e Nuno 
Gonçalves. 
3 Coordenadoras do painel: Luce Beeckmans e Liora Bigon; A sessão contou com a participação de Ana 
Tostões, Monica Coralli/ Didier Houénoudé, Elisa Dainese, Madalena Cunha Matos, Johan Lagae e Deborah 
Pellow. 
4 Coordenadora do painel: Ana Cristina Roque; Debatedores: Romeo Carabelli e Gordon Pirie. A sessão 
contou com a participação de Ana Bénard da Costa, Cristina Delgado Henriques, Gabriella Carolini e David 
Leite Viana. 
5 Coordenadora do painel: Isabel Raposo; Debatedora: Jeanne Vivet. A sessão contou com a participação 
de Vanessa Melo e Sílvia Jorge. 
6 O seminário ocorreu no âmbito do processo de avaliação do CIAUD-FA.UTL. Yves Cabanne e Joaquin 
Sabaté constituíram o júri. Consequentemente o GESTUAL-FA.UTL promoveu uma sessão de trabalho com 
Yves Cabanne sobre os trabalhos de investigação em curso.  
7 A sessão contou com a participação de Maria Ângela de Almeida e Souza, Gisela Lameira, Mário Elian e 
Ângela Maria Gabriella Rossi, Jorge Marum e Maria Neto, Louise Logsdon e Roberto de Oliveira. 
8 A sessão contou com a participação de Jerome Chenal, Alexandre de Freitas Barbosa, Paulo Tormenta 
Pinto/ Ana Vaz Milheiro, Guilherme Lassance/ Cédric Libert. 
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VIEGAS, Sílvia – (Peri)urbanização e habitação em Angola vista em diferentes olhares. In Debate a Sexta-

Feira9. Luanda: CEDOC-DW, 11 de Maio de 2012. [Consult. 28 Jun. 2014] Disponível em 

http://www.dw.angonet.org/forumitem/431. 

VIEGAS, Sílvia – Luanda: resistência, transformação e distribuição. In 1º seminário Urbanismo e Justiça 

Espacial: o Direito à Cidade. Periferização e Segregação em Contexto Africano10. Lisboa: GESTUAL/CIAUD-

FA.UTL, 11 de Novembro de 2011. 

VIEGAS, Sílvia – Contributos. In 2ª Workshop Territórios Críticos11. Lisboa: GESTUAL/CIAUD-FA.UTL, 7 de 

Junho de 2011. 

VIEGAS, Sílvia – Contributos. In 1ª Workshop Territórios Críticos. Lisboa: GESTUAL/CIAUD-FA.UTL, 28 de 

Abril de 2011. 

VIEGAS, Sílvia – Contributos sobre a problemática da urbanização e da habitação em grandes cidades 

marcadas por grandes desigualdades sócio-territoriais. In 1ª Workshop Periferias Urbanas e (in)Justiça 

Espacial12. Lisboa: GESTUAL/CIAUD-FA.UTL, 13 de Outubro de 2010. 

Aulas por convite 

VIEGAS, Sílvia – Urbanização em Luanda. In Aula de Mestrado Integrado: Urbanismo em Países 

Emergentes13. Lisboa: GESTUAL/CIAUD-FA.UTL, 16 Dezembro de 2011.  

Moderação de painéis em encontros científicos internacionais 

Cidades e Sociedade: Experiências Urbanas em África14. In Conferência Reconfigurações Espaciais e 

Diferenciação Social em cidades de Angola e Moçambique. Lisboa: CEI.IUL/ISCTE-IUL/FCT/SGP, 20 Junho 

de 2014.  

 

 

 

                                                             
9 Com Ricardo Cardoso, Sylvia Croese, Paulo Moreira, Cláudia Gastrow e Allan Cain. 
10 Com Isabel Raposo, Márcio Moraes Valença, João Cabral, Catarina Camarinhas e Manuela Mendes, 
entre outros.  
11 Os workshops Territórios Críticos 1 e 2 contaram com a participação de Isabel Raposo, Elias Herrera, Paz 
Marti, Nuno Portas, Kosta Mathei, entre outros.  
12 Com Isabel Raposo, Jorge Mario Jáuregui, Béatrice Hibou e Jeanne Vivet, entre outros. 
13 Coordenação de Isabel Raposo. A aula contou com a participação de Andrea Bettencourt e Paulo Moreira. 
14 O painel contou com as comunicações de Joana Venâncio e Sónia Frias.  

http://www.dw.angonet.org/forumitem/431.
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TABELA 1: EVENTOS1    
 
DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO2 

03.05.2009 Yves Cabannes   Despejos forçados  Visita ao Bairro do 
Talude (Loures) 

GESTUAL/CIAUD-
FA.UTL 

10.12.2009 Nuno Portas 

 

Conferência de abertura 12º Congresso Nacional 
da Ordem dos 
Arquitectos3 

 

OA 

 

 Alberto Escovar 
Wilson-White 

Bogotá y Medellín: el 
renacer de dos ciudades 

09.04.2010 Nuno Portas 

 

Conferência  Lançamento de Livro de 
François Ascher: Novos 
Princípios do Urbanismo, 
seguido de Novos 
Compromissos Urbanos  

FA.UTL 

07.06.2010 Victor Oliveira 
Jorge 

Pós-estruturalismo: Michel 
Foucault 

Formação Contínua 
sobre Pensamento Crítico 
Contemporâneo: Alguns 
Representantes 

FLUP 

23.09.2010 António Gameiro  O actual desenvolvimento 
urbano e habitacional em 
Angola 

Congresso Internacional 
da Habitação no Espaço 
Lusófono (1º CIHEL)4 

ISCTE.IUL/CIAAM 
CIAUD-FA.UTL 

13.01.2011 Yves Cabannes  2 exemplos recentes: 
Bonpastor (Barcelona) e 
Villa 31 (Buenos Aires)  

Conferência sobre 
Renovação Urbana: 
Tábua Rasa ou 
Reabilitação? 

EURMed GESTUAL 
CIAUD-FA.UTL 

11.11.2011 Márcio Morais 
Valença 

Urbanização capitalista e 
o pensamento Harveyano 

Seminário Urbanismo e 
Justiça Espacial (URJE).  

GESTUAL/CIAUD-
FA.UTL 

30.11.2011 Paulo Moreira 

 

À sombra de um 
embondeiro: alternativas 
para Angola pós-colonial 

Aula Aberta EA.UM 

13.12.2011 Isabel Raposo Revisitando Luanda Seminário "Direito à 
Cidade e Paisagem Pós-
Industrial" 

CIAUD-FA.UTL 

26.01.2012 Ilídio do Amaral  

 

Luanda de ontem, Luanda 
de hoje e Luanda de 
amanhã: uma história 
singular 

Conferência integrada 
no Ciclo de Estudos 
sobre Cidades da África 
Lusófona 

COMISSÃO 
AFRICANA/SGL 

 

  

                                                             
1 A generalidade dos eventos ocorreu em Lisboa, à excepção do 12º Congresso da Ordem dos Arquitectos 
(OA), da Formação Contínua sobre Pensamento Crítico Contemporâneo, do Debate à Sexta-feira e do 15th 
IPHS que se realizaram em Vila Nova de Famalicão, no Porto, em Luanda e em São Paulo, respectivamente. 
Em todos os casos o acesso à informação foi presencial. 
2 Os eventos promovidos pelo GESTUAL/CIAUD-FA.UTL foram coordenados por Isabel Raposo. 
3 Informação disponível em 
http://www.arquitectos.pt/documentos/1258971617A6qWG3sz4Sb04HA5.pdf [Consult. 28 Jun. 2014]. 
4 Informação disponível em http://cihel01.wordpress.com/ [Consult. 28 Jun. 2014]. 

ANEXO II 

http://www.arquitectos.pt/documentos/1258971617A6qWG3sz4Sb04HA5.pdf
http://cihel01.wordpress.com/
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TABELA 1: EVENTOS (continuação) 

DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO 

21.03.2012 Simões de 
Carvalho 

Experiência profissional 
em Angola 

Seminário sobre os 
Gabinetes Coloniais de 
Urbanização: Cultura e 
Prática Arquitectónica5 

ISCTE 
.IUL/DINAMIA’CET/
FCT/CIAAM 

26.03.2012 Paula Morais Normas urbanísticas de 
Angola 

Workshop PMA Consultoria 

20.04.2012 Aslak Orre Rumo à democracia local 
em Angola. Até quando? 

Debate à Sexta-Feira DW 

27.04.2012 Aaron de Grassi [?]6   

16.05.2012 Simões de 
Carvalho  

Contributos pessoais7 Seminário sobre a 
Modernidade em África 
– Arquitectura Moderna 
em Luanda8 

FA.UTL/ALCALÁ/ 
UAN  

Ana Tostões 

 

Arquitectura moderna na 
África lusófona (1943-
1974) vista através da 
experiência brasileira 

Isabel Raposo 

 

Significados de 
modernidade na 
arquitectura popular em 
Luanda 

Inês Lima Quando a habitação 
colectiva fez a cidade: o 
caso de Luanda moderna 

17.07.2012 Jerome Chenal Urban planning: a "tool"of 
the state 

15th International 
Planning History Society 
Conference9  

FAU.USP/IPHS 

18.07.2012 Vanessa Melo Urbanization processes in 
the expansion areas of 
Luanda, Maputo and 
Johannesburg: urban 
planning and everyday 
practices 

  

25.10.2012 José Carlos 
Venâncio  

O processo democrático 
angolano: algumas 
considerações. 

Conferência 
Internacional: Angola, 
Leituras de um País em 
Mudança10 

Comissão Africana 
SGL 

 Paulo de Carvalho Reflexões sobre o ensino 
superior em Angola 

  

                                                             
5 Informação disponível em http://aup.org.pt/userfiles/Cartaz_GabinetesColoniais02(1).pdf [Consult. 28 
Jun. 2014]. 
6 Apresentação no âmbito do trabalho de campo em curso sobre as actuais intervenções do Governo 
angolano no meio rural.  
7 Simões de Carvalho não integrou o painel do seminário mas contribuiu para o debate. 
8 Informação disponível em http://cargocollective.com/arquitecturamodernaluanda [Consult. 28 Jun. 2014]. 
9 Informação disponível em http://www.fau.usp.br/iphs/ [Consult. 28 Jun. 2014]. 
10 Informação disponível em  
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2012/10/Desdobravel.pdf [Consult. 28 Jun. 
2014]. 

http://aup.org.pt/userfiles/Cartaz_GabinetesColoniais02(1).pdf
http://cargocollective.com/arquitecturamodernaluanda
http://www.fau.usp.br/iphs/
http://www.socgeografialisboa.pt/wp/wp-content/uploads/2012/10/Desdobravel.pdf
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TABELA 1: EVENTOS (continuação) 

DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO 

26.10.2012 Helga da Silveira O mercado informal 
(comércio informal) em 
Angola e os seus desafios 

Conferência 
Internacional: Angola, 
Leituras de um País em 
Mudança 

Comissão Africana 
SGL 

 João Batista 
Lukombo 

O crescimento 
demográfico em Angola: 
as projeções na 
perspectiva da realização 
do próximo censo 
populacional 

 
 

 Luiekakio Afonso Mudanças na dinâmica da 
população angolana e sua 
repercussão no processo 
de planificação do 
desenvolvimento social e 
económico 

  

 Álvaro Pereira Água e geopolítica: o caso 
de Angola no contexto da 
SADC 

 
 

 Hélder José As variáveis do 
planeamento urbano no 
contexto de Luanda 

  

 António Gameiro Uma leitura de Luanda   

 Fernando Pacheco Angola, modernizações e 
utopias 

  

27.11.2012 Ilídio Daio Luanda: GTRUCS  Aula Aberta GESTUAL/CIAUD-
FA.UTL 

13.03.2013 Adriano da Silva Programa Nacional do 
Urbanismo e Habitação de 
Angola 

Congresso Internacional 
da Habitação no Espaço 
Lusófono (2º CIHEL)11 

LNEC/GH/FUNDCI
C 

14.03.2013 Eugênio Correia Programa Nacional do 
Urbanismo e Habitação de 
Angola 

  

15.03.2013 Ilídio Daio Novo conceito de 
urbanização - Kimbópolis 

  

 Manuela da Fonte O lugar dos colonatos no 
processo de colonização 
portuguesa em Angola: o 
caso da Cela 

  

 

  

                                                             
11 Informação disponível em http://2cihel.lnec.pt/ [Consult. 28 Jun. 2014]. 

http://2cihel.lnec.pt/
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TABELA 1: EVENTOS (continuação) 

DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO 

27.06.2013 Franziska Rueedi The historical roots of 
political practices and 
discourses in the Vaal 
Triangle, South Africa 

European Conference on 
African Studies (ECAS 
5)12: 

Local Politics and 
National Identities: South 
and Southern Africa13 

CEA - ISCTE 

 Noor Nieftagodien Producing contentious local 
politics in Evaton, 1940-
1955 

  

 Chloé Buire Becoming a citizen in 
Luanda and Cape Town 

  

28.06.2013 Didier Péclard Development neo-
patriminialist in Angola 
[?]14 

International and 
Domestic Actors in the 
Reconstruction of 
Angola15 

 

 Anne Pitcher Meu Sonho, Minha Casa: 
angolan residential 
development in 
comparative perspective 

  

 Ana Duarte The ambivalent character 
of reconstruction: losers 
and winners of the Lobito 
transport corridor 
development 

  

 Joana Venâncio Informality: an important 
feature of Luanda’s urban 
process 

Writing the World from 
another African 
Metropolis: Luanda and 
the Urban Question16 

 

 Paulo Moreira The worldliness of Luanda’s 
musseques: Chicala’s case 

  

 Ruy Blanes Congolense spirits: the 
urban implantation of 
bakongo religiosity in 
Luanda 

  

 Ricardo Cardoso Condominiums, 
resettlements and new 
centralities: an exploration 
of Luanda’s transition to a 
metropolitan form 

  

 

                                                             
12 Informação disponível em http://cea.iscte.pt/ecas2013/ [Consult. 28 Jun. 2014]. 
13 Coordenadores do painel: Julian Brown e Noor Nieftagodien; Debatedor: Julian Brown. 
14 Em substituição da comunicação de Sylvia Croese intitulada: Social housing and post-war reconstruction 
in Angola. A view through the lens of developmental patrimonialism. 
15 Coordenadores do painel: Ricardo Oliveira e Manuel Ferreira; Debatedor: Anne Pitcher. 
16 Coordenadores do painel: Ricardo Cardoso e Cristina Udelsmann. 

http://cea.iscte.pt/ecas2013/
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TABELA 1: EVENTOS (continuação) 

DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO 

29.06.2013 Idalina Baptista Electric urbanism: practices 
of prepaid electricity in 
Maputo, Mozambique 

ECAS 5: 

Multi-polar Urban Spaces 
in Africa: Everyday 
Dynamics, Creativity and 
Change17 

CEA - ISCTE 

 Ana Bénard da 
Costa 

Acquisition, construction 
and transformation of 
home spaces in Maputo: 
challenges and creative 
solutions 

  

 Silje Erøy Sollien Coconut palms, cookies 
and car tyres: dwelling 
transformations and 
building resources in Ilha 
de Moçambique 

  

19.07.2013 Paulo de Carvalho Desenvolvimento humano 
em Angola e cooperação 

Conferência Comissão Africana 
SGL 

06.09.2013 Diana Soeiro Identity vs colonization: 
China’s ghost cities in 
African territory 

International Conference 

Colonial and 
Postcolonial Urban 
Planning In Africa: 

IGOT - IPHS 

 Carlos Miguel 
Guimarães, Sofia 
Valente e Costa 
Leite (SOAPRO) 

Urban planning beyond 
Angola’s recent 
development 

Postcolonial Urban 
Planning – III18 

 

 Tiago Castela Naming the urban in 
twentieth-century 
Mozambique: towards 
spatial histories of 
aspiration and violence 

  

 Ana Bénard da 
Costa e Critina 
Delgado Henriques 

Maputo: dynamics of 
segregation and 
integration in urbanization 
and planning 

Colonial and 
Postcolonial Urban 
Planning In Africa: 

Postcolonial Urban 
Planning VI19 

 

06.09.2013 Gabriella Y. 
Carolini 

Southern capital? 
understanding impacts of 
south-south cooperation for 
urban development in 
Maputo, Mozambique 

  

 

  

                                                             
17 Coordenadores do painel: Jørgen Eskemose; Debatedor: Paul Jenkins. 
18 Coordenadores do painel: Madalena Cunha Matos; Debatedor: Esther Yeboah Danso-Wiredu. 
19 Coordenador do painel: Ana Cristina Roque; Debatedores: Romeo Carabelli e Gordon Pirie. 
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TABELA 1: EVENTOS (continuação) 

DATA ORADOR COMUNICAÇÃO EVENTO ORGANIZAÇÃO 

06.09.2013 David Leite Viana Maputo: postcolonial 
transformation – between 
physical planning and 
urban self-organization 

Colonial and 
Postcolonial Urban 
Planning In Africa: 

Postcolonial Urban 
Planning VI 

IGOT - IPHS 

 Teresa Marat-
Mendes e Mafalda 
Sampayo 

Lessons from pre-colonial 
african settlements for a 
sustainable postcolonial 
urban planning in Africa. 
Urban proposal for Luanda 
by Étienne de Groër and 
David Moreira da Silva 

Colonial & Postcolonial 
Urban Planning – XII20 

 

16.01.2014 Ângela Mingas Receptividade popular em 
Angola do património 
arquitectónico do período 
colonial 

África – Visões do 
Gabinete de 
Urbanização Colonial 
1944-1974 

ISCTE-IUL 

20.06.2014 Joana Venãncio Tipologias e modos de 
habitar: o caso do Bairro 
Prenda, Luanda 

Conferência 
Reconfigurações 
Espaciais e 
Diferenciação Social em 
cidades de Angola e 
Moçambique 

CEI.IUL/ISCTE-
IUL/FCT/SGP 

 Sónia Frias Reconfigurações urbanas e 
sociais: apontamentos 
sobre o Huambo 

  

04.09.2014 Ana Tostões "in�between" global and 
local 

12th International 
Conference on Urban 
History. Cities in Europe, 
Cities in the World21  

EAUH/Universidade 
Nova de Lisboa 

 Madalena Cunha 
Matos 

Minority reports: planned 
"indigenous districts" in 
Maputo and Luanda 

  

     

Foi ainda possível aceder ao registo áudio das intervenções do Fórum Nacional de Habitação organizado 

pela associação SOS Habitat – Acção Solidaria, em Luanda (29 a 31 de Outubro de 2012)22 e ao registo 

vídeo da entrevista concedida pelo Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, à televisão 

portuguesa SIC (6 de Junho de 2013)23.  

                                                             
20 Coordenador do painel: Wolfgang Scholz; Debatedores: Ambe Njoh e Andrew Byerley. 
21 Coordenadoras do painel: Luce Beeckmans e Liora Bigon. 
22 Informação disponível em 
 http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/11/forum-nacional-da-habitacao-luanda-29.html [Consult. 15 
Nov. 2012]. 
23 Entrevista disponível em 
 http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2013/06/06/primeira-grande-entrevista-concedida-pelo-presidente-de-
angola-em-22-anos [Consult. 28 Jun. 2014]. 

http://quintasdedebate.blogspot.pt/2012/11/forum-nacional-da-habitacao-luanda-29.html
http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2013/06/06/primeira-grande-entrevista-concedida-pelo-presidente-de-
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FILMES E DOCUMENTÁRIOS 

FERNANDES, Dulce – Cartas de Angola1 [Registo vídeo]. Lisboa: Real Ficção, 2011. 1 DVD (63 min.): color. 

MALDOROR, Sarah – Sambizanga2 [Registo vídeo] [Em linha]. Angola/Congo Brazzaville: New Yorker 

Films, 1971. Vídeo HD Widescreen (102 min.): color. [Consult. 20 Out. 2013] Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=TVXWIBmjkSg 

 

                                                             
1 Apresentado na Competição Portuguesa de Longas-metragens do Doclisboa (22 de Outubro 2011). 
2 Apresentado no Ciclo de Cinema e Debate do CES-Lisboa, no âmbito das comemorações do Dia de África 
(29 de maio 2013). 

http://www.youtube.com/watch?v=TVXWIBmjkSg
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ENTREVISTAS 

TABELA 1: PERFIL SOCIETAL DOS INFORMANTES  

 ÁREA TEMÁTICA NACIONALIDADE 

Sector Público1 Administrativo 

Empresarial 

 

Governação 

Território 

Habitação 

Angolana 

Portuguesa 

Outras 

Sector Privado2 

 

Comércio 

Serviços 

Construção Civil  Angolana 

Portuguesa 

 

Consultoria 

Gestão 

Urbanismo  

Arquitectura 

 Educação  

Investigação 

Urbanismo 

Arquitectura 

Sociologia 

Demografia 

Legislação 

Angolana  

Portuguesa 

 

Agência Multilateral Governação  

Urbanização 

Habitação 

Assuntos Sociais 

Assuntos Económicos 

Internacional 

Sociedade Civil  Organizações não-governamentais3 

Grupos sociais de menores recursos  

Direitos Humanos  

Assuntos Sociais 

Angolana 

Outras  

Território 

Habitação 
 

  

                                                             
1 Essencialmente políticos e técnicos que integram a estrutura organizacional do sector público. São 
informantes envolvidos em actividades com fim público. 
2 Os informantes integram a estrutura organizacional do sector privado e estão envolvidos em actividades 
com fim privado.  
3 Os informantes integram o sector privado e estão envolvidos em actividades com fim público. 

ANEXO IV 



ANEXO IV 
LISTA DE ENTREVISTAS 

 
 

 

16 

 

TABELA 2: LISTA DE ENTREVISTAS EM PORTUGAL 2010.2014 

DATA FORMATO INFORMANTE4 TIPO  

20.11.2010 
02.04.2012 

Presencial Arquitecto português com intervenções 
relevantes no âmbito do programa "1 Milhão 
de Casas", especificamente na cidade do 
Kilamba, na cidade de Cacuaco e no conjunto 
habitacional do Panguila 

Exploratória  
Analítica 

1 

29.10.2011 Presencial Representante de instituto governamental 
angolano sobre a educação em Luanda5 

Exploratória 2 

07.03.2012 Presencial Arquitecto angolano projectista em Angola Exploratória 3 

08.03.2012 Correio 
Electrónico 

Representante do Programa de Habitação 
Social e Requalificação das Áreas de 
Realojamento6 

Exploratória 4 

23.03.2102 
07.12.2012 

Presencial Francisco Castro Rodrigues, arquitecto 
responsável pela construção do bairro 
Municipal do Alto do Liro (1970-1973)7 

Analíticas 

 

5 

13.04.2102 Presencial Arquitecto português com intervenções em 
Angola no âmbito das "Aldeias Rurais" 

Exploratória 6 

14.04.2102 Presencial Arquitecta angolana projectista em Luanda Exploratória 7 

20.05.20128 
10.12.2012 
03.04.2013 
06.04.2014 
10.04.2014 
24.04.2014 

Presencial 
 
 
 
Chat de voz 
 

Luiz Araújo, activista e fundador da associação 
angolana SOS Habitat  

Exploratória  
Analíticas 

8 

27.06.2012 Presencial Representante de agência internacional 
multilateral para o "Direito à Moradia" 

Exploratória  9 

18.10.2012 Correio 
Electrónico 

Colaborador e activista angolano em 
organização não-governamental angolana que 
actua na área social e do território no Lobito 

Analítica  10 

25.10.2012 
26.10.2012 

Presencial Representante e colaboradora angolana em 
organização não-governamental internacional 
que actua na área social e do território em 
Luanda9 

Exploratórias  

 

11 

 

25.10.2012 
26.10.2012 

Presencial Especialista angolano em demografia e 
dinâmicas sociais em Angola 

Exploratórias  
 

12 

  

                                                             
4 Entrevistas 4, 5, 8 e 16, realizadas com Rafael Pereira. 
5 Entrevista realizada com Rafael Pereira e Isabel Raposo. 
6 Entrevista parcialmente partilhada com Vanessa Melo. 
7 Existem duas gravações sonoras (201 minutos e 106 minutos, respectivamente). 
8 Primeira entrevista realizada com Rafael Pereira, Isabel Raposo e Michel Cahen. Segunda e terceira 
entrevistas realizadas com Rafael Pereira. Existe gravação sonora da segunda entrevista (108 minutos). 
9 Complemento à entrevista efectuada em Luanda em 17 de Abril de 2012. 
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TABELA 2: LISTA DE ENTREVISTAS EM PORTUGAL 2010.2014 (continuação) 

 

DATA FORMATO INFORMANTE TIPO  

25.10.2012 
26.10.2012 

Presencial Arquitecto angolano, representante de instituto 
governamental de Luanda com intervenção no 
território 

Exploratórias  

 

13 

27.11.2012 
14.03.2013 

Presencial Arquitecto angolano, docente universitário e 
colaborador de gabinete governamental de 
Luanda com intervenção na área da habitação 
e do território  

Exploratórias 

 

14 

05.03.2013 
26.09.2013 
28.03.2014 

Presencial 
Correio 
Electrónico 

Representante e activista angolano em 
organização não-governamental angolana que 
actua na área social e do território no Lobito10 

Analíticas 15 

13.12.2012 Presencial Arquitecto angolano, projectista em Luanda Exploratória 

 

16 

13.03.2013 Presencial Representante do Ministério do Urbanismo e 
Habitação de Angola 

Analítica 17 

17.03.2013 Presencial Representante de associação angolana 
reguladora da prática profissional dos 
arquitectos11 

Exploratória 

 

18 

17.04.2013 Correio 
Electrónico 

Futuro morador na cidade do Kilamba Analítica 19 

30.05.2013 Presencial Jurista portuguesa especializada sobre as 
questões legais do território em Angola 

Analítica 20 

23.12.2013 Correio 
Electrónico 

Moradora da cidade do Kilamba Analítica 21 

07.01.2014 
31.01.2014 

Correio 
Electrónico 

Representante do Governo angolano 
responsável pela gestão da nova cidade do 
Kilamba12 

Analítica 22 

  

                                                             
10 Complemento à entrevista efectuada no Lobito em 30 de Abril de 2012. Contribuiu para validar a 
informação recolhida através da internet. 
11 Complemento à entrevista efectuada em Luanda em 17 de Abril de 2012. 
12 Complemento à entrevista efectuada em Luanda em 18 de Abril de 2012. 
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TABELA 3: LISTA DE POTENCIAIS INFORMANTES DURANTE O TRABALHO DE CAMPO 

 
  POTENCIAIS INFORMANTES 

Sector Público Administrativo  

Empresarial  

10 

4 

Sector Privado Comércio 

Serviços 

3 

15 

 Educação  

Investigação 

6 

14 

Sociedade Civil Organizações não-governamentais 

Grupos sociais de menores recursos 

8 

0 
 

 

CONTACTO TIPO 

Exmo. Sr. 

Obtive o seu contacto através de […] Sou doutoranda na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa (Portugal) e estou a pesquisar o tema da expansão e consolidação da cidade de Luanda no novo 

milénio. 

Encontro-me a preparar o trabalho de investigação: LUANDA, CIDADE (im)PREVISÍVEL? e gostaria de solicitar, 

caso lhe seja oportuno, um encontro durante os próximos meses de Abril/Maio, altura em que me deslocarei 

à capital angolana para efectuar trabalho de campo. 

Dada a sua experiência pessoal/profissional, seria uma mais valia poder contactar pessoalmente consigo e 

trocar impressões sobre assuntos que também sejam do seu interesse, nomeadamente no que se refere ao 

crescimento urbano acelerado da cidade e seus musseques, às recentes políticas habitacionais e urbanas do 

Governo, ou ao papel e à influência da sociedade civil e/ou dos grupos sociais de menores recursos na 

produção e transformação do espaço habitacional. Se possível, gostaria também de visitar o local […]. 

Aproveito para lhe enviar uma breve nota curricular (em anexo) para que possa também conhecer melhor o 

meu percurso.  

Esperando a V/ melhor resposta, agradeço a atenção e remeto os meus melhores cumprimentos. 
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TABELA 4: LISTA DE ENTREVISTAS EM LUANDA 2012 

 

  

                                                             
13 Após contacto telefónico prévio em 15 de Março de 2012. 
14 As duas entrevistas foram realizadas com Ricardo Cardoso. 

DATA LOCAL INFORMANTE TIPO  

16.04.2012 Centro  Trabalhador português de empresa de 
construção civil portuguesa a actuar em Angola 

Exploratória 1 

16.04.2012 Centro  Arquitecta e docente universitária angolana13  Exploratória 2 

16.04.2012 Centro  Gestor-projectista português a trabalhar em 
Luanda em parceria com empresas angolanas 

Exploratória  

3 

17.04.2012 Centro  Representante e colaboradora angolana em 
organização não-governamental internacional 
que actua na área social e do território em 
Luanda 

Exploratória 4 

  

17.04.2012 Centro Representante de organização não-
governamental internacional que actua na área 
social e do território em Luanda 

Exploratória 5 

17.04.2012 Centro Representante dos serviços governamentais 
portugueses em Angola 

Exploratória 6 

17.04.2012 Centro  Representante de associação angolana 
reguladora da prática profissional dos 
arquitectos  

Exploratória 7 

18.04.2012 Centro Estudante universitário e trabalhador do sector 
privado 

Exploratória 8 

18.04.2012 Kilamba Representante do Governo angolano responsável 
pela gestão da nova cidade do Kilamba  

Analítica  9 

19.04.2012 Centro  Representante de empresa privada portuguesa a 
operar na área do território em Angola 

Exploratória 10 

19.04.2012 Centro  Docente universitário português a leccionar em 
cursos de arquitectura em Angola 

Exploratória 11 

19.04.2012 
08.05.2012 

Centro 

 

Ex-representante do Governo angolano. Ex-
responsável pelo projecto da nova cidade do 
Kilamba14 

Analíticas 12 

 

20.04.2012 
27.11.2012 

Centro Arquitecto angolano, docente universitário e 
colaborador de gabinete governamental de 
Luanda para a área da habitação e território 

Exploratória 13 



ANEXO IV 
LISTA DE ENTREVISTAS 

 
 

 

20 

 

TABELA 4: LISTA DE ENTREVISTAS EM LUANDA 2012 (continuação) 

 

 

 

                                                             
15 Entrevista realizada com Paulo Moreira. 
16 Idem. 

DATA LOCAL INFORMANTE TIPO  

23.04.2012 Centro Representante e colaborador de agência 
comercial portuguesa a actuar em Angola 

Exploratória 14 

23.04.2012 Centro Representante e colaborador de empresa pública 
portuguesa a actuar no território em Angola 

Exploratória 15 

23.04.2012 Centro Engenheira e gestora angolana a trabalhar na 
área do projecto em Angola; ex-representante de 
consultora libanesa do Governo angolano para 
a intervenção no território em Luanda 

Exploratória 16 

24.04.2012 Centro Arquitecta angolana, e colaboradora de Instituto 
governamental de Luanda com intervenção no 
território 

Exploratória 17 

24.04.2012 Centro Colaboradora portuguesa de empresa 
internacional de consultoria e auditoria para a 
área da estatística, sedeada na capital angolana 

Exploratória 18 

25.04.2012 Centro Investigador português sobre as questões do 
território em Luanda 

Exploratória 19 

26.04.2012 Centro Arquitecto e docente universitário italiano a 
exercer a prática profissional em Luanda 

Exploratória 20 

26.04.2012 Centro Arquitecta, investigadora e docente universitária 
angolana15 

Exploratória  21 

27.04.2012 Centro Investigador português sobre as questões do 
território em Luanda 

Exploratória 22 

27.04.2012 Centro Colaboradora em organização não-
governamental internacional que actua na área 
social e do território 

Exploratória 23 

07.05.2012 Panguila Representante de moradores no conjunto 
habitacional do Panguila; ex-residente da 
Chicala 216 

Analítica  24 

07.05.2012 Panguila Colaborador angolano em organização não-
governamental internacional que actua na área 
social e do território em Luanda 

Exploratória 25 

07.05.2012 Centro  Investigador português sobre as questões do 
território em Luanda 

Exploratória 26 

07.05.2012 Centro  Residente da Chicala 2 Exploratória 27 
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TABELA 5: LISTA DE ENTREVISTAS EM BENGUELA E NO LOBITO 2012 

DATA LOCAL INFORMANTE TIPO  

30.04.2012 
04.05.2012 
 

Lobito  Representantes, colaboradores e activistas 
angolanos em organização não-governamental 
nacional que actua na área social e do território 
no Lobito17 

Exploratória  
Analítica 

1 

 

 
  

30.04.2012 Benguela  Representante do Governo Provincial de Benguela  Exploratória 2 

01.05.2012 Benguela Jurista português com relações privilegiadas junto 
do Governo Provincial de Benguela; representante 
do sector da construção civil18 

Exploratória 3 

 

02.05.2012 Benguela Arquitecto angolano, técnico da Comissão 
Provincial para a Implementação do Programa 
Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH)19 

Exploratória 4 

03.05.2012 Benguela Representante do comércio formal em Benguela Exploratória 5 

03.05.2012 Benguela Arquitecta e docente universitária portuguesa a 
exercer em Benguela 

Exploratória 6 

04.05.2012 27 Março Comunidade do bairro 27 de Março, no Lobito Analítica 7 

04.05.2012 Alto Liro Residente no bairro municipal do Alto do Liro 
desde 1973 

Analítica 8 

 

                                                             
17 Após conversa telefónica prévia em Março de 2012. A entrevista incluiu o testemunho de dois informantes. 
18 Após conversa presencial prévia em Novembro de 2010 e Março de 2012. A entrevista foi 
complementada em Portugal em Maio de 2013. 
19 Após conversa telefónica prévia em Dezembro de 2011. 
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GUIÕES DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA EXPLORATÓRIA 

1. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS DA ENTREVISTA 

Estou a contactá-lo(a) no âmbito de uma pesquisa para uma tese de doutoramento a apresentar na Faculdade 

de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal. Gostaria de poder entrevistá-lo(a) de forma 

a registar a sua experiência no que se refere às questões da habitabilidade, dos recursos urbanos e da 

transformação da vida urbana, em Luanda1. A sua identificação não será revelada. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO INFORMANTE E SEU PONTO DE VISTA SOBRE O TEMA DE PESQUISA 

Identifique a sua nacionalidade, faixa etária, área de residência, nível de escolaridade, actividade 

profissional (ou forma de rendimento). 

Descreva a evolução geopolítica, económica e sócio-territorial de Angola em contexto de guerra (1961-2002, 

época colonial, socialista e abertura ao mercado). Descreva também a estratégia de reconstrução nacional 

adoptada pelo Governo no novo milénio (2002-2012). 

3. OS MUSSEQUES DE LUANDA NO NOVO MILÉNIO 

Em traços gerais, partilhe a sua percepção/experiência sobre os musseques de Luanda, começando por 

referir: 

I. Como vivem as pessoas nos musseques de Luanda: vivem bem ou vivem mal? 

a. Porque considera que as pessoas vivem bem ou mal: o que é viver bem e o que é viver mal 

nos musseques de Luanda? 

b. Quem são as pessoas que vivem bem (ou melhor) e quem são as pessoas que vivem mal? 

I. Quais são os musseques em que se vive melhor e aqueles em que se vive pior? 

a. Quais as potencialidades de uns e quais os constrangimentos de outros? 

II. Que diferentes tipos de musseque consegue identificar? 

III. Como encara os musseques de Luanda no contexto global da cidade? 

a. Quais os seus maiores problemas urbanos e habitacionais? 

b. Quais os problemas urbanos que geram em função do tipo de musseques? 

IV. Quais as soluções possíveis para a resolução dos problemas habitacionais e urbanos dos musseques 

de Luanda?  

a. E para a resolução dos problemas urbanos que esses musseques geram? 

V. Como potenciar eventuais qualidades (forças) dos diferentes tipos de musseques de Luanda?  

                                                             
1 Lobito, quando a entrevista se refere aos casos de controlo. 
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a. Existem bons exemplos de qualificação?  

b. Quais os melhores que conhece? 

4. REASSENTAMENTO E REALOJAMENTO EM LUANDA NO NOVO MILÉNIO 

I. Acha que o reassentamento ou o realojamento são uma solução? Para quem é ou não é? 

a. Em que situações constitui uma boa solução?  

b. Em que situações a população deve ser reassentada ou deve ser realojada? Porquê? 

II. Em que condições são efectuados os reassentamentos de Luanda?  

a. As pessoas passam a viver melhor? Porquê? 

III. Qual o impacte dos reassentamentos no contexto global da cidade?  

a. Que constrangimentos sócio-territoriais são gerados?  

IV. Caso a população não seja reassentada ou realojada, quem beneficia?  

5. SOLUÇÕES HABITACIONAIS DO GOVERNO EM LUANDA NO NOVO MILÉNIO 

I. Como encara as actuais soluções habitacionais do Governo ou do sector privado com o seu incentivo 

para os grupos sociais de menores recursos em Luanda? 

a. Acha que têm resolvido os seus problemas habitacionais? Porquê? 

b. Acha que representam uma boa alternativa para os actuais residentes nos musseques? 

Porquê? 

II. Em que aspecto(s) são uma má solução? Criam novos problemas habitacionais e urbanos?  

a. Que novos problemas geram? 

III. Para que grupos sociais resolve os problemas habitacionais? 

IV. Em termos gerais, os novos conjuntos habitacionais conseguem contribuir para a promoção de uma 

maior qualidade de vida urbana em Luanda? Porquê? 

a. O que é para si qualidade de vida urbana em Luanda? 

V. Quais são os melhores exemplos recentes de habitação para grupos sociais de menores recursos 

em Luanda? Porquê? 

VI. Quais são os piores exemplos? Porquê? 

6. REACÇÕES ÀS POLÍTICAS HABITACIONAIS E URBANAS EM LUANDA NO NOVO MILÉNIO 

I. Qual a reacção dos grupos sociais de menores recursos às práticas habitacionais e urbanas do 

Governo em Luanda? 

a. Adaptam-se ou submetem-se? 

b. Tiram proveito? De que forma? 

c. Resistem? Como?  
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ENTREVISTAS ANALÍTICAS  

1. PROGRAMA NACIONAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO  

Conhece/participou em intervenções ao abrigo do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação de 

Angola.  

I. ENQUADRAMENTO GERAL  

a. Quando começou a trabalhar em Angola? O que o motivou?2 

b. Quais as maiores potencialidades? Quais os maiores constrangimentos? 

c. Como encara o actual processo de reconstrução nacional em Angola? E o actual Programa 

Nacional de Urbanismo e Habitação? Fale da sua experiência profissional nesse âmbito. 

d. Qual a sua relação profissional com o Governo angolano? 

e. Como encara a actuação das empresas chinesas a intervir na área da construção em Angola? 

Porquê? 

f. E as brasileiras? Porquê? 

II. NOVA CIDADE DO KILAMBA/NOVA CIDADE DO CACUACO (LUANDA) 

a. Qual a sua importância no âmbito geral do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação? 

Qual a sua função política?  

b. Para que público-alvo se direcciona? 

c. Que área do território ocupa? 

d. Quantos edifícios estão construídos? Quantos edifícios são esperados até 2012? 

e. Quais as tipologias adoptadas? Quantos pisos têm?  

III. CONJUNTO HABITACIONAL DO PANGUILA (LUANDA) 

a. Para que público-alvo se direcciona? 

b. Quantas habitações estão actualmente construídas? Quantas habitações são esperadas até 

2012? 

c. Quantos pisos têm as moradias? Quais as tipologias adoptadas? Qual a área por fogo? 

d. Que equipamentos estão construídos? 

e. Quais as principais diferenças entre o conjunto habitacional do Panguila e o conjunto 

habitacional do Zango? 

  

                                                             
2 A alínea (a) aplica-se apenas a actores portugueses. 
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2. CIDADE DO KILAMBA (LUANDA) 

Representa o Governo angolano enquanto gestor/responsável pelo projecto da nova cidade do Kilamba. 

a. Quais são as motivações do Governo para a construção da nova cidade do Kilamba? 

b. Qual a sua importância no âmbito geral do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação? Qual 

a sua função política? Qual o papel do Gabinete de Reconstrução Nacional neste processo? 

c. O Governo prevê a construção de uma nova centralidade no Kilamba: porquê e para quem? 

d. Quando começou a ser pensada a construção da nova cidade do Kilamba? Quando começou a ser 

construída? 

e. Qual a relação entre o Estado enquanto dono de obra e a empresa construtora chinesa CITIC? 

f. Que área do território ocupa? Qual a área total de intervenção prevista?  

g. Como foi seleccionada a área de intervenção? Que levantamento existia? 

h. Quantos edifícios estão construídos? Quantos edifícios são esperados até 2012? 

i. Quais as tipologias adoptadas? Quantos pisos têm os edifícios?  

j. Que infra-estruturas estão construídas e/ou previstas? 

k. Para que público-alvo se direcciona? O projecto será subsidiado pelo Estado? Qual o valor de 

venda dos apartamentos? Como está o mercado a reagir a esta intervenção? 

l. Qual a diferença entre as novas Centralidades e os chamados projectos sociais do Zango ou 

Panguila? 

Na sequência da entrevista anterior.  

a. Qual o sistema construtivo adoptado para a construção dos edifícios da cidade do Kilamba? Quais 

os materiais e cores utilizados? 

b. Quais os materiais utilizados nos espaços públicos e arranjos exteriores? 

c. Qual a origem dos materiais de construção utilizados na cidade do Kilamba? 

d. É permitido colocar elementos estranhos nas fachadas (aparelhos de ar condicionado, parabólicas, 

etc…)? Existe alguma regra? 

e. Quais os equipamentos urbanos construídos? E em funcionamento? 

f. De que depende o sistema de abastecimento de electricidade do cidade do Kilamba? 

g. Quais os dados mais importantes não contemplados no contrato de prestação de serviços com o 

empreiteiro chinês? 

Adquiriu recentemente um apartamento na cidade do Kilamba. 

a. Que idade tem? Tem família? Quantas pessoas vivem consigo?  

b. Porque quis adquirir um apartamento no Kilamba? O que é que mais lhe agradou/entusiasmou?  

c. Onde reside/residia antes de comprar a casa no Kilamba? Porquê trocar?  
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d. Foi difícil comprar o apartamento? Como foi o processo de aquisição? Esteve nas filas no local?  

e. Qual a modalidade que aderiu e porquê (renda resolúvel com ou sem capital inicial, pronto 

pagamento ou arrendamento)?  

f. Onde trabalha actualmente? No centro da cidade ou noutro local? Como se desloca?  

g. Como é a questão da água e da luz? Está tudo a funcionar correctamente, ou existem falhas?  

h. E os serviços e o comércio já estão a funcionar? Escolas, serviços de saúde, etc...  

i. O que pensa da nova centralidade? O que tem de melhor e de pior em relação ao centro da cidade?  

j. Conhece outras pessoas que foram ou gostariam de ir para o Kilamba? Já conseguiram? Sim ou 

não e porquê?  

k. Gosta de viver na cidade do Kilamba? Porquê? 

3. CONJUNTO HABITACIONAL DO PANGUILA (LUANDA) 

Representa os moradores realojados no sector 10 do conjunto habitacional do Panguila. 

a. Onde residia antes de ser transferido para o conjunto habitacional do Panguila?   

b. Como decorreu o processo de realojamento? Quais as relações que se estabeleceram entre a 

população e o Governo? 

c. Em que sector do conjunto habitacional do Panguila reside actualmente? Qual a origem da 

população que reside nos outros sectores?  

d. Quantos lotes e quantas habitações foram atribuídas no seu sector? Que tipologias existem? Qual a 

qualidade de construção? Como é que o Governo tem gerido a questão da titulação? 

e. Como funcionam as infra-estruturas (água, electricidade e saneamento)? Como funcionam os 

equipamentos? Como funciona o comércio e os serviços?  

f. Quanto tempo demora a população do Panguila a chegar ao centro da cidade? Como se desloca? 

g. Que oportunidades de emprego existem no conjunto habitacional do Panguila? Que outras 

oportunidades têm surgido? 

h. Quais os maiores constrangimentos sociais gerados pela deslocação da população para o conjunto 

habitacional do Panguila? 

i. Como tem reagido a população? Que alternativas procuram e/ou encontram? 
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4. SOS HABITAT - LUIZ ARAUJO 

Segundo entrevistas disponíveis na internet, para si Angola apresenta uma constelação de elementos próprios 

de uma democracia (como as associações, sindicatos, jornais independentes, partidos políticos), mas a 

existência de um Estado presidencialista permite a formulação de inúmeras injustiças e arbitrariedades.  

a. Quais as feridas sócio-espaciais introduzidas por esta dualidade, em Luanda? Quais os resultados 

alcançados através da formulação de percursos alternativos? 

b. Existe resistência ou resiliência em Luanda? 

c. Quais são as principais causas da resistência em Luanda? A resistência da população vem da 

experiência de guerra ou do empoderamento gerado por associações como a SOS Habitat?  

d. A teia social em Luanda é muito viva e activa: considera que a resistência actua mais ao nível da 

transformação de consciências ou também ao nível das práticas? 

e. A SOS Habitat tem uma intervenção mais direccionada para as questões do território, onde se 

posiciona simultaneamente enquanto observadora das práticas de despejos forçados e de 

resistência às políticas públicas habitacionais. A SOS Habitat pretende resistir a quê 

especificamente? Às práticas do Governo ou aos modelos urbanos implementados? Quais são as 

formas de resistência da SOS Habitat às práticas e aos modelos urbanos do Governo? 

f. O que é que a SOS Habitat pretende alcançar com a resistência? Que modelo urbano defende? 

Defende o retorno ao campo? Defende uma arquitectura móvel? Outros… 

g. Que influência é que a SOS Habitat tem na resistência da população? E na forma como a população 

opera no terreno? Qual a reconfiguração do território visível e proveniente dessa resistência? 

h. O discurso oficial do Governo assume a qualificação dos musseques como uma das práticas a 

adoptar. Contudo, as intervenções habitacionais efectuadas pelo Estado ou com a sua concordância 

seguem a lógica da renovação urbana, ou seja, da tábula rasa. Como é que a SOS Habitat encara 

a qualificação? 

i. Muitos dos colaboradores da SOS Habitat foram vítimas de despejos forçados. Esta foi uma das 

motivações para a criação da associação. Relate as experiências mais significativas. 

j. De acordo com informação recolhida, a SOS Habitat foi fundada em 2003. Quais as relações que 

tem estabelecido com outras organizações não-governamentais e agências multilaterais? 

Estabeleceu alguma relação privilegiada com as Nações Unidas? 

k. Entre muitas actividades, a SOS Habitat incentiva a população à reflexão-acção, segundo a óptica 

de que "resistir é a melhor forma de agir em prol do desenvolvimento". De que forma se processa 

esta acção? Através da qualificação dos musseques? Através da resistência efectiva aos 

reassentamentos? Através da reconstrução das casas demolidas? Através da qualificação dos 

espaços de reassentamento? 

l. Fale sobre o problema da titulação ou da sua falta em Luanda. 
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m. O que pensa da cidade do Kilamba e do conjunto habitacional do Panguila? 

n. O que pensa das actuais relações entre Portugal e Angola? Quais as suas implicações ao nível do 

território em Luanda?  

o. Teça considerações em torno do tema: neocolonialismo vs. endocolonialismo. 

Na sequência da entrevista anterior.  

a. O Luiz esteve preso por razões políticas, pouco depois da independência de Angola. Porquê? 

b.  Qual a sua formação profissional? Qual a sua experiência na área da arquitectura? 

c. Afirma que o seu percurso sempre esteve relacionado com as questões habitacionais e a defesa dos 

direitos humanos. Em que contextos? O que promoveu? 

d. Porque sentiu a necessidade de criar a associação SOS Habitat? 

e. Porque sentiu necessidade de abandonar a SOS Habitat? 

5. BAIRRO MUNICIPAL DO ALTO DO LIRO (LOBITO) - FRANCISCO CASTRO RODRIGUES  

O trabalho de campo em Luanda e Benguela ocorrerá nos meses de Abril e de Maio de 2012 e inclui a visita 

ao bairro municipal do Alto do Liro.  

a. Quais os objectivos do Município? Que tipo de abordagem foi adoptado? 

b. Onde se localizava o bairro? Qual o posicionamento estratégico no contexto global da cidade? 

c. Qual a dimensão e a complexidade do projecto? Que modelo urbano foi adoptado? 

d. Como evoluiu o processo? O que aprendeu com o processo? 

e. Quais os métodos construtivos adoptados? 

f. Qual a adequação às necessidades da população? 

g. Quais os impactes no território? 

h. Quais os impactes na vida das populações de menores recursos no Lobito? 

Na sequência da entrevista anterior.  

a. O bairro municipal do Alto do Liro surge no âmbito das alterações ao Plano de Urbanização do 

Lobito já existente. Foi um imprevisto impulsionado pelo aparecimento de uma nova indústria? 

b. Porque não optou por qualificar o bairro da Canata?  

c. Que tipo de resistência surgiu da parte da população? 

d. O bairro municipal do Alto do Liro surge como uma forma de resistência aos modelos de intervenção 

comuns da metrópole? Que novo modelo urbano propunha? 

e. O projecto do bairro municipal do Alto do Liro previa a sua expansão para além das 7500 

habitações iniciais? Sabe como foi efectuada e em que década (1980/90)? 

f. Que infra-estruturas foram concluídas durante a sua intervenção? O bairro tinha água, electricidade 

e saneamento? 
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g. Que equipamentos foram construídos? Que arranjos exteriores? As estradas foram asfaltadas? 

Foram plantadas árvores? Que transportes públicos existiam para o centro do Lobito? 

h. Referiu que o financiamento das habitações foi genericamente efectuado através das entidades 

empregadoras. Todos os moradores trabalhavam? E quem não tinha emprego como pagava as 

casas?  

i. Na sua opinião o que correu bem e o que correu mal no processo do Alto do Liro? 

j. Tem alguma planta do projecto? 

k. Em Luanda, os projectos que desenvolveu no final da década de 1970 também envolveram a 

participação da população? 

l. A partir da independência, Angola confrontou-se com a falta de técnicos qualificados. Com que 

cooperantes portugueses interagiu?  

m. Qual a relação entre os angolanos e os cubanos? Que modelos urbanos propunham? Propunham 

edificação em altura ou piso único? Recorda-se de algum caso de qualificação de musseque? 

6. BAIRRO MUNICIPAL DO ALTO DO LIRO (LOBITO) 

A sua casa foi edificada no bairro municipal do Alto do Liro, em 1973. 

a. Que idade tem? Lembra-se do arquitecto Francisco Castro Rodrigues? Fale um pouco sobre o 

processo de construção das casas do bairro municipal do Alto do Liro. 

b. De uma maneira geral, a população aceitou bem o reassentamento na parte alta da cidade? Porquê? 

Gostou das novas habitações? Porquê? 

c. Fale um pouco da vivência actual. Como funcionam as infra-estruturas (água, luz, esgotos, etc…)? 

Estão a funcionar bem? Estão saturadas pelo musseque envolvente? 

d. As habitações dos musseques na envolvente têm infra-estruturas? Têm água, luz e esgotos? Como 

conseguem ter acesso a essas infra-estruturas? Fazem puxada dos vizinhos? 

e. Actualmente quais são os maiores constrangimentos da generalidade do Alto do Liro? Como vive a 

população? Porquê? 

7. BAIRRO AUTOPRODUZIDO 27 DE MARÇO (LOBITO) 

Procuro ouvir o testemunho de alguns representantes de grupos sociais de menores recursos para melhor 

compreender o impacte das práticas adoptadas pela governação e a consequente reacção das populações.  

a. Identifiquem a vossa faixa etária, nível de escolaridade (que estudos) e actividade profissional (ou 

forma de rendimento). 

b. Onde residiam antes vir morar para o bairro 27 de Março, em 2010?  Porque construíram as casas 

no bairro 27 de Março? Qual o grau de investimento já efectuado nas habitações? E nas infra-

estruturas (água, luz e saneamento)? 
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c. O Governo provincial de Benguela tentou demolir as vossas casas em 2012 mas a comunidade 

organizou-se e resistiu. Relatem estes eventos. 

d. Quais são as motivações da vossa resistência? Que convicções sustentam as vossas acções? 

e. Quais as actuais exigências da comunidade? Quais os resultados da resistência até ao presente 

momento? 

f. Que tipos de apoios estão a solicitar à sociedade civil organizada (organizações não-

governamentais, etc…) 

Na sequência da entrevista anterior.  

a. Qual a diferença entre as casas marcadas (para demolir) pelo Governo provincial ou pelo Governo 

municipal? 

b. De quem são os terrenos adjacentes ao bairro 27 de Março? Vão ser absorvidos pelo Governo? 

c. Quantos quartos têm as casas do bairro 27 de Março (em média)?  

d. Houve alguma reunião entre os representantes do bairro 27 de Março e o Governo provincial para 

negociar os despejos? Em que data?  

e. Quais os resultados desta reunião? A população concordou com a mudança para o Mbango-

Mbango? Onde fica esse novo bairro? Quais as exigências da população? Por exemplo, as casas 

são em blocos de cimento porque a população exigiu? 

f. Será que em Benguela é mais fácil resistir às práticas de despejo porque estão longe do poder 

central em Luanda? Ou tem a ver com a influência e poder do Governador da Província de 

Benguela?  
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OBSERVAÇÃO DIRECTA1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I – Mapa de Angola com localização das cidades de Luanda e Lobito. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

  

                                                             
1 A lista identifica os percursos efectuados pela Autora e Rafael Pereira e suas áreas de observação. Os 
mapas representam uma síntese das áreas observadas. 
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TABELA 1: PERCURSOS EFECTUADOS EM LUANDA  

  

                                                             
2 O reconhecimento do centro urbanizado de Luanda foi maioritariamente efectuado a pé e pontualmente 
através de candongueiro. As deslocações às áreas periurbanas e aos novos conjuntos habitacionais foram 
efectuadas de carro e possibilitadas por actores locais. 
3 Uma enseada no Parque Nacional de Quiçama, na Província do Bengo, situada a 117 km a sul do centro 
urbanizado de Luanda. A distância foi identificada pela Autora através de ferramenta Google Maps. 
4 O reconhecimento do património histórico arquitectónico da área da Ingombota foi efectuado no âmbito 
da campanha "Reviver" organizada pelo Núcleo de Estudos de Arte, Arquitectura, Urbanismo e Design 
(NEAAUD) da Universidade Lusíada de Luanda e pela associação KALU e guiado por Ângela Mingas e 
Eleutério Freire. 

DATA RECONHECIMENTO2 PERCURSO ÁREAS 

16.04.2012 Automóvel/Pedonal Mártires, Alvalade, Vila Alice, Maculusso, 
Maianga e Ingombota 

Centro urbanizado 

17.04.2012 Pedonal Vila Alice e Maculusso Centro urbanizado 

18.04.2012 Automóvel/Pedonal Estrada do Samba, Benfica, Via Expresso, 
Viana, Sapú, Zango e Kilamba 

Áreas periurbanas 

Novos conjuntos 
habitacionais  

19.04.2012 Pedonal Vila Alice, Maculusso e Ingombota Centro urbanizado 

20.04.2012 Pedonal Vila Alice, Maculusso e Ingombota Centro urbanizado 

21.04.2012 Automóvel/Pedonal 

 

Estrada do Samba, Barra do Kwanza, 
Cabo Ledo3, Via Expresso, Zango, 
Calumbo, Estrada de Viana, Viana e 
Kilamba 

Áreas periurbanas 

Novos conjuntos 
habitacionais 

22.04.2012 Excursão4 Ingombota  Centro urbanizado 

23.04.2012 Pedonal Vila Alice, Maculusso, Ingombota, 
Maianga e Alvalade 

Centro urbanizado 

24.04.2012 Automóvel Bairro Operário, Miramar, Sambizanga, 
Ingombota (baía), Ilha de Luanda, Chicala 
1 e Maianga 

Centro urbanizado   

Áreas periurbanas 

25.04.2012 Pedonal Vila Alice, Maculusso e Ingombota Centro urbanizado 
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TABELA 1: PERCURSOS EFECTUADOS EM LUANDA (continuação) 

 

  

                                                             
5 O reconhecimento do conjunto habitacional do Panguila foi possibilitado pela organização não-
governamental Development Workshop e foi efectuada em parceria com Paulo Moreira. 
6 O reconhecimento do bairro pericentral autoproduzido Chicala 2 foi efectuado a pé com o 
acompanhamento de Paulo Moreira. 

DATA RECONHECIMENTO PERCURSO ÁREAS 

26.04.2012 Pedonal Mártires, Maianga e Alvalade Centro urbanizado   

27.04.2012 Automóvel 
Samba, Belas, Luanda Sul, Lar do Patriota, 
Via Expresso, Cacuaco, Panguila 5 
e Ilha de Luanda 

Áreas periurbanas 

Novos conjuntos 
habitacionais 

27.04.2012 Pedonal Ilha de Luanda Centro urbanizado  

Áreas periurbanas  

07.05.2012 Automóvel/Pedonal Samba, Belas, Luanda Sul, Via Expresso, 
Cacuaco, Panguila 
Camama e Chicala 26  

Áreas periurbanas 

Novos conjuntos 
habitacionais 

05.05.2012 Automóvel/Aéreo Luanda e seus musseques 
Maianga e Ilha de Luanda 

Centro urbanizado  

Áreas periurbanas 

06.05.2012 Automóvel/Barco Mussulo 
Gamek e Morro Bento 

Áreas periurbanas 

08.05.2012 Automóvel  Ingombota Centro urbanizado   

09.05.2012 Automóvel  Talatona, Prenda, Golfe, Nova Vida. Novos conjuntos 
habitacionais 

Áreas periurbanas 

10.05.2012 Automóvel  Ingombota Centro urbanizado   

11.05.2012 Automóvel  Ingombota e Maculusso Centro urbanizado   
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Figura II – Mapa com indicação da área percorrida no centro de Luanda.  
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013).  

 

Figura III – Mapa com indicação da área percorrida na baía de Luanda e envolvente.  
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 
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Figura IV – Mapa com indicação da área percorrida em Luanda Norte e no Panguila.  
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

Figura V – Mapa com indicação da área percorrida em Luanda Sul e no Mussulo.  
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 
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Figura VI – Mapa com indicação da área percorrida nas áreas de expansão de Luanda. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

Figura VII – Mapa com indicação do reconhecimento parcial das Províncias de Luanda e Bengo. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 
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TABELA 2: BENGUELA E LOBITO 

 
 
 
 
  

                                                             
7 O reconhecimento de Benguela, do Lobito e Catumbela foi efectuado: (1) de avião, durante a deslocação 
Luanda-Benguela; (2) de automóvel; (3) de candongueiro; e (4) a pé. A deslocação aos bairros 27 de Março, 
11 de Junho e Alto do Liro foi possibilitada pela organização não-governamental Omunga.  
8 A viagem foi possibilitada por actores locais. 

DATA RECONHECIMENTO7 PERCURSO ÁREAS 

29.04.2012 Automóvel/Aéreo Lobito e Catumbela  

Restinga do Lobito e Benguela 

Centro Urbanizado 

Áreas periurbanas 

30.04.2012 Automóvel/Pedonal Bairro da Luz no Lobito e estrada da 
Catumbela 

Benguela 

Centro Urbanizado 

Áreas periurbanas 

01.05.2012 Automóvel Baía Farta, Caota e Caotinha8 Áreas periurbanas 

02.05.2012 Pedonal Benguela Centro Urbanizado 

03.05.2012 Automóvel 

Pedonal 

Benguela Centro Urbanizado 

04.05.2012 Pedonal Bairros 11 de Junho, 27 de Março e 

 Alto do Liro no Lobito 

Áreas periurbanas 



ANEXO VI 
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Figura VIII – Mapa com indicação do reconhecimento parcial da Província de Benguela.  
Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013). 

 

Figura IX – Mapa com indicação da área percorrida no Lobito. 

Fonte: Google Maps trabalhado pela Autora (2013).  

LOBITO 

BENGUELA | LOBITO  
Baía Farta 

Cota 

Bairro 11 de Junho 

Bairro 27 de Março 

Bairro Alto do Liro 

OCEANO ATLÂNTICO 

3,5 Km 

1 Km 
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CARTOGRAFIA CONSULTADA 

TABELA 1: CARTOGRAFIA COLONIAL  

IDENTIFICAÇÃO AUTOR DATA ESCALA 

Planta da cidade de S. Paulo de Loanda Barlaeus 1647 S/escala 

Costa de Loanda. Porto de Loanda [não identificado] 1883 Escala gráfica  

Planta da cidade de S. Paulo de Loanda Capitão do Serviço do Estado-
Maior, José Augusto Alves 

1900 1:1000 

Planta da cidade de Luanda  [não identificado] 1926 Escala gráfica 

Plano Geral de Urbanização de Luanda Etienne de Groër e D. Moreira da 
Silva 

1942 1:100.000 

Cidade Satélite nº 3 para Luanda Vasco Vieira da Costa 1948 Diversas / Escalas 
gráficas 

Plano Geral de Urbanização de Luanda Gabinete de Urbanização Colonial 
– João Aguiar 

1950 S/escala 

Plano Director de Luanda: Município de Luanda – Fernão 
Simões de Carvalho 

1962 S/escala 

Esquemas directores de planificação -  1:1000 / 1:2500 

Esquemas funcional do Plano Director -  1:50000 

 Esquema das principais ligações viárias -  1:50000 

Plano Director de Urbanização da Ilha de 
Luanda. Bairro dos Pescadores 

(aldeamento 1 e 2) 

-  1:20000 

Diversas 

Futungo de Belas. Barra da Corimba. 
Planta de situação 

-  1:100000 

1:5000 

Contacto da cidade urbanizada com os 
musseques em Luanda 

Ilídio do Amaral 1957 S/escala 

Contacto da cidade urbanizada com os 
musseques em Luanda 

Ilídio do Amaral 1968 S/escala 

Planta sinóptica das formas de utilização 
do solo no bairro Popular 

Ilídio do Amaral 1968 Escala gráfica 

Luanda e seus musseques Ilídio do Amaral 1970 [?] Escala gráfica 

Esquema geral de uso existente em Luanda José Troufa Real 1974 S/escala 

Bases para o Plano Director do Lobito Francisco Castro Rodrigues S/data S/escala 

Esboço de mapa do Lobito Francisco Castro Rodrigues S/data S/escala 
 

TABELA 2: CARTOGRAFIA PÓS COLONIAL (1975-2002) 

IDENTIFICAÇÃO AUTOR DATA ESCALA 

Mapa de Angola (militar) URSS [?] Escala gráfica 

Mapa de Luanda - Bengo [?] [?] 1:100000 / 1:25000 

Plano de Gestão do Crescimento de Luanda DAR Group 1997 Escala gráfica 

ANEXO VII 
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TABELA 3: CARTOGRAFIA DO NOVO MILÉNIO (2002-2012) 

IDENTIFICAÇÃO AUTOR DATA ESCALA 

Plantas Integradas da Expansão Urbana e Infra-estrutural 
de Luanda-Bengo. Novo Plano de Luanda: 

DAR Group 2006 Escala gráfica 

Desenvolvimento de Luanda até 1975 - 2008 Escala gráfica 
Evolução urbana de Luanda 1986/2006 -   

Plano de uso do solo existente em Luanda -   

Rede viária existente em Luanda -   

Área de musseques e de habitação formal existente em 
Luanda 

-   

Expansão dos musseques 1975-2007 em Luanda -   

Constrangimentos e oportunidades ambientais de Luanda -   

Novos desenvolvimentos residenciais em Luanda -   

Densidades das áreas residenciais em Luanda -   

Alternativa 1 – Novo desenvolvimento concentrado em 
Luanda 

-   

Alternativa 2 – Crescimento periférico concêntrico em 
Luanda 

-   

Alternativa 3 – Crescimento exterior e optimização da 
ocupação do solo em Luanda 

-   

Alternativa recomendada para Luanda -   

Áreas sugeridas pelo Plano Director de Luanda: 

Fase 1 – 2008 a 2015 
Fase 2 – 2015 a 2020 
Fase 3 – 2020 a 2030 

-   

Estratégia de reabilitação urbana em Luanda -   

Corimba, novo desenvolvimento de alta e média alta 
renda em Luanda. Planta de localização e área da 

intervenção 

-   

Corimba, novo desenvolvimento de alta e média alta 
renda em Luanda. Planta geral 

-   

Acções imediatas: novos desenvolvimentos de baixa e 
média renda para Luanda 

-   

Modelo de novas áreas de desenvolvimento de baixa 
renda para Luanda: Camama e Zango 

-   

Cazenga, modelo de desenvolvimento de consolidação / 
regeneração 

-   

Planta síntese do Plano de Urbanização da Cidade do 
Kilamba, fase 1 

TPF PLANEGE 2009 1:3000 
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TABELA 3: CARTOGRAFIA DO NOVO MILÉNIO (2002-2012) (continuação) 

IDENTIFICAÇÃO AUTOR DATA ESCALA 

Divisão político-administrativa da Província 
de Luanda 

Instituto de Planeamento e 
Gestão Urbana de Luanda  

2011 1:250000 

Província de Luanda. Antiga divisão político-
administrativa. Limite de Municípios 

Development Workshop (SIG) 2012 1:90000 

Província de Luanda. Antiga divisão político-
administrativa. Limite das Comunas 

Development Workshop (SIG) 2012 1:90000 

Província de Luanda. Antiga divisão político-
administrativa. Limite dos Bairros 

Development Workshop (SIG) 2012 1:90000 

Província de Luanda. Nova divisão político-
administrativa. Limite de Província, 

Municípios e Comunas 

Development Workshop (SIG) 2012 1:220000 

Província de Luanda. Nova divisão político-
administrativa. Limite de Província e 

Municípios  

Development Workshop (SIG) 2012 1:220000 

Plantas Luanda Norte: 

Divisão administrativa 

Surbana Urban Planning 
Group – Opera Design 
Matters 

2012 [?] S/escala 

Divisão social em bairros -   

Rede viária -   

Rede de saneamento existente -   

Uso do solo -   

Topografia, hidrografia e geologia -   

Estradas pavimentadas -   

Relação de áreas infra-estruturadas -   

Relação de projectos aprovados -   

Relação de áreas condicionadas -   

Forças e oportunidades -   

Fraquezas e ameaças -   

Planta do crescimento urbano de Luanda 
(1980/2012) 

António Gameiro S/data S/escala 

Roteiro do património colonial existente em 
Luanda 

Núcleo dos Estudos de Arte, 
Arquitectura, Urbanismo e 
Design da Universidade 
Lusíada de Luanda 

2012 S/escala 

Planta do projecto Nova Vida (não identificado) S/data S/escala 

Conjunto habitacional do Zango (não identificado) S/data S/escala 

Bairro do Panguila. Divisão dos sectores Development Workshop (SIG) 2012 Escala gráfica 

Projecto habitacional do Panguila, fase 1 Soapro (Autocad) S/data Diversas 

Reservas fundiárias do Estado afectas ao 
Governo provincial de Luanda 

[?] S/data S/escala 
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LISTA DA CARTOGRAFIA PRODUZIDA 

TABELA 1: MAPAS DE LUANDA  

 LOCAL DATAS OBSERVAÇÕES  

GRUPO 1 

 

Baixa de Luanda, Cidade Alta, Praia do 
Bispo, Chicala 1, Chicala 2, Chicala 2 
(sector Flamingo) e Chicala 3 

Acesso à Ilha de Luanda e Quilombo 

2001 

2009.2012 

Geral 1/3 

Chicala 2, Chicala 2 (sector Flamingo) e 
acesso à Ilha de Luanda 

2001.2012 Detalhe  4/5 

Praia do Bispo, Chicala 3 e Quilombo 2001.2012 Detalhe  6/7 

GRUPO 2 Cidade do Kilamba e envolvente 2010.2012 Geral 8/9 

 Um quarteirão da cidade do Kilamba 2012 Detalhe  10 

GRUPO 3 Conjunto habitacional do Panguila e 
envolvente 

2005.2012 Geral 11/12 

Musseques confinantes com o mercado do 
Panguila 

2005.2012 Detalhe 13 

GRUPO 4 Bairro Iraque-Bagdad e projecto Nova Vida  2009.2012 Geral 14/15 

TABELA 2: MAPA DO LOBITO 

 LOCAL DATAS OBSERVAÇÕES  

GRUPO 5 Bairro municipal Alto do Liro e seus 
musseques 

2004.2012 Geral 16/17 

TABELA 3: ESQUEMAS GRÁFICOS DE LUANDA 

 LOCAL DATAS OBSERVAÇÕES  

GRUPO 1 Limites administrativos de Luanda 2011 Geral 1/2 

GRUPO 2 Perfis tipo da cidade do Kilamba e do 
conjunto habitacional do Panguila 

2012 Geral 3/4 

GRUPO 3 Implantações das moradias no conjunto 
habitacional do Panguila 

2012 Detalhe 5/6 

GRUPO 4 Área de ocupação do bairro Iraque-
Bagdad no âmbito das Províncias de 
Luanda-Bengo 

2013 Geral 7 

. 
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GRELHAS DE ANÁLISE - LUANDA 

TABELA 1: NOVA CIDADE DO KILAMBA E CONJUNTO HABITACIONAL DO PANGUILA 

 
CATEGORIAS DIMENSÕES KILAMBA PANGUILA 

ENQUADRAMENTO GERAL    

1. TERRITÓRIO  

Urbanismo, Arquitectura e 
Habitação 

 

Localização e inserção no território • • 

Ocupação e transformação da envolvente • • 

Dimensão e fases de construção • - 

Morfologia urbana  • • 

Tipologia arquitectónica  • • 

Tipologia habitacional • • 

Espaços públicos • • 

Equipamentos  • • 

Infra-estruturas  • • 

 Transformações - • 

2. GOVERNAÇÃO  

Visão Institucional 

Enquadramento • • 

Objectivos • • 

Abordagem top-down • • 

Financiamento e acesso à habitação •1 - 

Contenção de custos - • 

Titulação - • 

Administração  • • 

3. SOCIEDADE 

Visões Locais 

Adesão ao projecto • - 

Proveniência dos habitantes - • 

Resistência e margem de manobra - • 

 Vivência urbana2 • - 

 Acesso à habitação - • 
 

  

                                                             
1 Inclui a questão da titulação. 
2 A tardia ocupação da cidade do Kilamba levou a que adoptássemos uma dimensão generalista designada 
de vivência urbana. No conjunto habitacional do Panguila optámos por subdividir o tema nas diversas 
dimensões que a constituem: acesso à habitação, acesso aos equipamentos e acesso às infra-estruturas. 
Optámos ainda por enquadrar a questão do acesso aos espaços públicos no âmbito do subponto dedicado 
à periferização, precarização e estratégias de sobrevivência. 

ANEXO IX 
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GRELHAS DE ANÁLISE - LUANDA 

TABELA 1: NOVA CIDADE DO KILAMBA E CONJUNTO HABITACIONAL DO PANGUILA 

(continuação) 

 

CATEGORIAS DIMENSÕES KILAMBA PANGUILA 

ENQUADRAMENTO 
GERAL 

   

3. SOCIEDADE 

Visões Locais 

Acesso aos equipamentos - • 

Acesso às infra-estruturas - • 

Periferização, precarização e estratégias de 
sobrevivência 

- • 

 Segurança de posse - • 

 Gestão administrativa - • 

 Actores não-governamentais - • 

 Envolvente - • 
 

 

TABELA 2: TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL NA CIDADE PERIURBANA3 

CONTRA-ACÇÃO NO BAIRRO IRAQUE-BAGDAD 

 

CATEGORIAS DIMENSÕES IRAQUE-BAGDAD 

ENQUADRAMENTO 
GERAL 

   

1. SÓCIO-TERRITORIAL 

 

Enquadramento   • 

Margem de manobra da população   • 

Malhas periurbanas autoproduzidas Vs. malhas 
urbanas promovidas ou incentivadas pelo Estado  

 • 

 
 

 

 
 

                                                             
3 A transformação do espaço periurbano por via da reacção e/ou resistência às práticas do Governo foi 
complementada com a análise dos casos de controlo seleccionados na cidade do Lobito. 
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GRELHAS DE ANÁLISE - LUANDA 

TABELA 3: SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: ASSISTENCIALISMO OU EMANCIPAÇÃO? 

A ONG SOS HABITAT - ACÇÃO SOLIDÁRIA 

 

CATEGORIAS DIMENSÕES SOS HABITAT 

ENQUADRAMENTO GERAL    

1. RESISTÊNCIA 

Visão Alternativa 

Enquadramento   • 

Formação e objectivos   • 

Apoios e parcerias   • 

 Crítica ao posicionamento dos países 
ocidentais perante a actuação do Governo  

 • 

 Abordagem bottom-up  • 

 Actividades de estímulo à reflexão 
comunitária 

 • 

 Resultados e/ou impactes sócio-territoriais   • 
 

GRELHAS DE ANÁLISE - LOBITO 

TABELA 4: BAIRRO MUNICIPAL DO ALTO DO LIRO E AGLOMERADO HABITACIONAL 

AUTOPRODUZIDO 27 DE MARÇO 

 

CATEGORIAS DIMENSÕES ALTO DO 

LIRO 

27 

MARÇO 

ENQUADRAMENTO GERAL    

1. TERRITÓRIO  

Urbanismo, Arquitectura e 
Habitação 

 

Localização e inserção no território • • 

Ocupação e transformação da envolvente • - 

Morfologia urbana • • 

Unidade Habitacional 4 • • 

Espaços públicos 5 • - 

Equipamentos  • - 

Infra-estruturas  • • 

Realojamento - • 

                                                             
4 Inclui a questão da tipologia arquitectónica e habitacional. 
5 Considerando a pouca informação obtida, referente a esta dimensão de análise, as questões identificadas 
sobre o espaço público integram e complementam o subponto sobre os equipamentos. 
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GRELHAS DE ANÁLISE - LOBITO 

TABELA 4: BAIRRO MUNICIPAL ALTO DO LIRO E AGLOMERADO HABITACIONAL 

AUTOPRODUZIDO 27 DE MARÇO 

(continuação) 
 
 

CATEGORIAS DIMENSÕES ALTO DO 

LIRO 

27 

MARÇO 

ENQUADRAMENTO GERAL    

2. GOVERNAÇÃO  

Visão Institucional 

Enquadramento • - 

Objectivos • - 

Abordagem top-down6 • - 

Abordagem bottom-up7 • - 

Gestão e financiamento do processo 
construtivo 

• - 

Titulação • - 

3. SOCIEDADE 

Reacção e  
Contra-acção Local 

Motivo da resistência - • 

Luta pelo direito ao lugar e à habitação - • 

Resultados alcançados junto do sistema de 
governação 

- • 

 Dificuldade de participação no cenário 
urbano 

- • 

 Actores não-governamentais  - • 
 
 
  

                                                             
6 Refere-se ao Plano de Urbanização do Lobito, de origem colonial. 
7 Refere-se à operação Alto do Liro. 
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GRELHAS DE ANÁLISE - REFERENCIAL TEÓRICO 

TABELA 5: PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO HABITACIONAL 

 
 

CATEGORIAS DIMENSÕES REFERÊNCIAL TEÓRICO 

ENQUADRAMENTO GERAL   

1. PRODUÇÃO TOP-DOWN  Sistema-mundo capitalista • 

 Governamentalidade • 

 Ideologia urbana • 

 Espaço produto do sistema capitalista • 

2. PRODUÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO  

BOTTOM-UP  

Espaço produzido pelos agentes sociais • 

Direito à cidade • 

 Resistência • 
 

GRELHAS DE ANÁLISE - REFERENCIAL TEÓRICO - PRÁTICO 

TABELA 6: O DIREITO À CIDADE 

 

CATEGORIAS     DIMENSÕES INDICADORES 

ENQUADRAMENTO GERAL   

1. PRODUTO  

Habitabilidade 

Habitação Acesso a condições de 
habitabilidade 

Infra-estruturas  

Recursos Urbanos 
 

 

Emprego Acesso aos benefícios 
da urbanização 

Equipamentos   

Educação   

Saúde   

Comércio  

Lazer  

2. OBRA  Transformação urbana e habitacional  Apropriação  

Vida Urbana Descentralização de competências Actividade participante 

 Participação da população  
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