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“Quando a gente faz falar o território – que é um trabalho que 

creio que é o nosso, fazer falar o território, como os psicólogos fazem 

falar a alma, como o Darcy Ribeiro quis fazer falar o povo, como o Celso 

Furtado quis falar a economia –, o território também pode aparecer 

como uma voz. E, como do território não escapa nada, todas as pessoas 

estão nele, todas as empresas, não importa o tamanho, estão nele, todas 

as instituições também, então o território é um lugar privilegiado para 

interpretar o país”.  

                                                       Milton Santos. In: Caros Amigos, 1998, n. 17 
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Resumo 

Em países como Angola, onde há acentuadas desigualdades sociais e geográficas, as 

condições socioeconómicas das populações constituem a principal condicionante para o 

acesso aos projetos habitacionais públicos e/ou privados e a terrenos infra-estruturados. Fa-

tores como a pobreza, motivada por elevadas taxas de desemprego e alto custo de vida, influ-

enciam a aquisição de espaços para habitação por via de mecanismos informais, contribuindo, 

por um lado, para a contínua dispersão urbana de bairros informais críticos, por outro, para 

a fraca atratividade paisagística e a fragmentação do tecido urbano. A normalização da infor-

malidade na comercialização de terrenos, em certos casos mesmo ilegal, propicia a rápida 

proliferação de bairros não planificados e informais críticos, tal como nos referimos. O cresci-

mento urbano nem sempre é linear quanto às condições básicas de habitabilidade dos dife-

rentes bairros novos e, sobretudo nestes espaços, dificilmente serviços essenciais acompa-

nham a dinâmica de crescimento da cidade. 

A população mais pobre, que integra o estrato social de baixa renda, acaba por produ-

zir os seus próprios territórios em áreas urbanas não sujeitas a qualquer ordenamento, uma 

vez que não tem condições económicas para adquirir uma habitação no mercado e o Estado 

não disponibiliza habitação social em número suficiente às necessidades da procura.  

 Em Angola, os bairros que crescem de forma desordenada e sem infraestruturas, no 

geral, são chamados de Musseques. Neste trabalho, usaremos a denominação de "bairros in-

formais críticos", para nos referirmos aos espaços com estas características em áreas urbanas, 

onde residem maioritariamente populações economicamente vulneráveis, com condições pre-

cárias de habitabilidade, insuficiência e a ausência de serviços essenciais e que o tecido urbano 

existente se encontra em avançado estado de degradação. Os bairros informais críticos, repre-

sentam lugares em que o Estado não presta o apoio necessário para o seu desenvolvimento e 

o setor privado não encontra espécie de atratividade para neles investir. Tratam-se, portanto, 

de lugares invisíveis, socialmente excluídos, marginalizados e estigmatizados, em suma, bair-

ros da miséria e territórios esquecidos.   



 xvi 

A produção de bairros informais críticos está associada a diversos fatores, dentre os 

quais podemos referir, de forma sintética, o crescimento populacional e elevada densidade 

demográfica, a urbanização acelerada e crescimento de áreas urbanas não programadas, o 

modelo de governação baseado na lógica da centralização administrativa do Estado, os baixos 

níveis socioeconómicos da população, e a inadequação de políticas públicas de habitação, que 

não têm sido socialmente inclusivas, nem territorialmente transversais. 

Em linhas gerais, os bairros informais críticos são o objeto de estudo desta dissertação. 

De modo mais específico, com esta investigação procuramos explicar a produção destes bair-

ros a partir da conjugação de quatro fatores: o processo de urbanização e as suas dimensões, 

o ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de habitação, e as condições 

sociais e económicas das populações em Angola.  

 Delimitamos a análise ao sector número um do bairro Augusto Ngangula, popular-

mente conhecido por Chendovava, onde realizamos o trabalho de campo baseado na obser-

vação participante no lugar. Em termos genéricos, primeiro, radiografou-se o essencial da si-

tuação existente para compreender os fatores mais relevantes que, em nosso entender, con-

correram para que este bairro seja, no âmbito deste estudo, classificado como um bairro infor-

mal crítico. Em segundo lugar, procurou-se compreender as causas da não implementação e 

da ineficácia das políticas públicas urbanas adotadas para contrariar o agravamento contínuo 

dos problemas existentes.  

Para o efeito, e em termos metodológicos, adotou-se uma um modelo de pesquisa de 

natureza mista, isto é, quantitativa e qualitativa, alicerçada numa abordagem dedutivo, mas 

centrado na observação participante no lugar. A análise e interpretação de resultados teve por 

base três etapas: a caracterização sócio demográfica do bairro Chendovava; análise espacial, 

aplicando o Sistema de Informação Geográfica (SIG), que teve como propósito mapear aspetos 

considerados problemáticas do ponto de vista urbano (como os lugares no interior do bairro 

com forte predominância de crime, focos de lixo, incidência de lençol freático e ravinas); aná-

lise da informação obtida pela aplicação dos inquéritos por questionário porta a porta a 100 

Agregados Familiares, entrevistas a 15 informantes privilegiados e realização de grupos focais 

- fóruns locais de auscultação.  

De acordo com as questões definidas para a orientação da presente pesquisa, e com 

base nos objetivos propostos e metodologia seguida, a abordagem dos conceitos e teorias no 

enquadramento teórico, bem como os resultados do trabalho de campo, apontam para o facto 

de o bairro Chendovava apresentar características sociais e urbanísticas condizentes com as 
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que definimos como um bairro informal crítico. Ademais, para contrariar o essencial da situ-

ação existente, propomos como alternativa, algumas medidas, que entendemos serem pontu-

ais para mitigar e prevenir os bairros informais críticos, começando, pela realização de um 

diagnóstico multissectorial nestes bairros, que visa obter a informação de base para a elabo-

ração de um relatório multissectorial de avaliação de âmbito para posterior tomada de deci-

são. 

Palavras – Chave: urbanização, ordenamento do território, urbanismo, políticas pú-

blicas de habitação, condições socioeconómicas das populações, bairros informais críticos. 
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Abstract  

 In countries like Angola, where there are accentuated social and geographic 

inequalities, the socioeconomic conditions of the populations constitute the main condition 

for access to public and/or private housing projects and to infrastructured land. Factors such 

as poverty, motivated by high unemployment rates and high cost of living, influence the ac-

quisition of spaces for housing through informal mechanisms, contributing, on the one hand, 

to the continuous urban dispersion of critical informal neighborhoods, on the other, for the 

poor attractiveness of the landscape and the fragmentation of the urban fabric. The normali-

zation of informality in the commercialization of land, in some cases even illegal, favors the 

rapid proliferation of critical unplanned and informal neighborhoods, as mentioned above. 

Urban growth is not always linear in terms of the basic living conditions in the different new 

neighborhoods and, especially in these spaces, essential services hardly keep up with the city's 

growth dynamics. 

The poorest population, which integrates the low-income social strata, ends up pro-

ducing their own territories in urban areas that are not subject to any planning, as they do not 

have the economic conditions to acquire a house on the market and the State does not provide 

social housing in sufficient numbers to meet demand. 

In Angola, neighborhoods that grow in a disorderly way and without infrastructure, 

in general, are called Musseques. In this work, we will use the term "informal-critical neigh-

borhoods", to refer to spaces with these characteristics in urban areas, where economically 

vulnerable populations reside, with precarious living conditions, insufficiency and the ab-

sence of essential services. existing urban fabric is in an advanced state of degradation. Critical 

informal neighborhoods represent places where the State does not provide the necessary sup-

port for their development and the private sector does not find any kind of attractiveness to 

invest in them. They are, therefore, invisible, socially excluded, marginalized and stigmatized 

places, in short, poverty-stricken neighborhoods and forgotten territories. 
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The production of critical informal neighborhoods is associated with several factors, 

among which we can mention, in a synthetic way, population growth and high demographic 

density, accelerated urbanization and growth of unplanned urban areas, the based govern-

ance model in the logic of the administrative centralization of the State, the low socioeconomic 

levels of the population, and the inadequacy of public housing policies, which have not been 

socially inclusive, nor territorially transversal. 

Generally speaking, critical informal neighborhoods are the object of study in this dis-

sertation. More specifically, with this investigation we seek to explain the production of these 

neighborhoods based on the combination of four factors: the urbanization process and its di-

mensions, spatial planning and urbanism, public housing policies, and social conditions and 

economic conditions of the populations in Angola. 

We delimited the analysis to the number one sector of the Augusto Ngangula neigh-

borhood, popularly known as Chendovava, where we carried out fieldwork based on partic-

ipant observation in the place. In general terms, first, the essential of the existing situation was 

X-rayed to understand the most relevant factors that, in our view, contributed to this neigh-

borhood being, in the scope of this study, classified as a critical informal neighborhood. Sec-

ond, we sought to understand the causes of non-implementation and ineffectiveness of urban 

public policies adopted to counteract the continuous worsening of existing problems. 

For this purpose, and in methodological terms, a mixed research model was adopted, 

that is, quantitative and qualitative, based on a deductive approach, but centered on partici-

pant observation in place. The analysis and interpretation of results was based on three stages: 

the socio-demographic characterization of the Chendovava neighborhood; spatial analysis, 

applying the Geographic Information System (GIS), which aimed to map aspects considered 

problematic from an urban point of view (such as places inside the neighborhood with a 

strong crime predominance, garbage spots, incidence of water table and ravines ); analysis of 

the information obtained by applying a door-to-door questionnaire to 100 Households, inter-

views with 15 privileged informants and conducting focus groups - local consultation forums. 

According to the questions defined for the orientation of this research, and based on 

the proposed objectives and methodology followed, the approach of the concepts and theories 

in the theoretical framework, as well as the results of the field work, point to the fact that the 

The Chendovava neighborhood has social and urban characteristics consistent with what we 

define as a critical informal neighborhood. Furthermore, to counteract the essentials of the 

existing situation, we propose, as an alternative, some measures, which we believe are timely 

to mitigate and prevent critical informal neighborhoods, starting with the carrying out of a 
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multi-sector diagnosis in these neighborhoods, which aims to obtain the information basis for 

the preparation of a multi-sectorial scoping report for subsequent decision-making. 

Words – Key: urbanization, spatial planning, urbanism, public housing policies, socio-

economic conditions of populations, critical informal neighbourhoods. 
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1. 

Introdução 

1.1. Enquadramento geral  

Estima-se que há dois mil anos o número de habitantes na Terra era inferior a 

250 milhões de pessoas. Até 1650 terá crescido para cerca de 500 milhões e, em 1804, o 

planeta atingiu, finalmente, a casa de 1 bilhão de pessoas. Nos cem anos seguintes, a 

população mais do que duplicou e, em 1950, os números estimavam-se em 2,5 bilhões 

de habitantes. Este valor voltou a duplicar em 1987, passando a população mundial a 

5 bilhões de pessoas (UNFPA, 2019; Pena, 2021).  

Em 2011, o planeta tinha cerca de 7 bilhões de habitantes e em 2020 aproxima-

se dos 8 bilhões. As projeções demográficas da Organização das Nações Unidas (ONU) 

apontam para que até 2050 a população mundial possa crescer mais de 30%, ultrapas-

sando os 9 bilhões de pessoas. Prevê-se que África seja o continente com maior taxa de 

crescimento no planeta (UNFPA, 2019). 

Percebemos assim, a partir da análise dos dados apresentados nos parágrafos 

anteriores, que em cinquenta anos (de 1950 a 2010) a população mundial aumentou 

cerca de 4,5 bilhões de pessoas.  

O crescimento significativo da população mundial tem tido impacto sobre o 

planeta Terra a diversos níveis, designadamente na distribuição das pessoas, formas 

de ocupação dos espaços, organização do território, exploração de recursos e alteração 

dos hábitos de consumo. O aparecimento das cidades e o desenvolvimento urbano são 

exemplos disso.  

À escala planetária há mais pessoas a viver em áreas urbanas do que rurais. De 

acordo com as Perspetivas de Urbanização Mundial das Nações Unidas (United 

Nations, 2018), em 1950, 30% da população mundial era urbana. Em 2018 esse valor 

tinha aumentado para 55% e estima-se que em 2050 atinja os 68%.  

De acordo com a United Nations Habitat (UN-Habitat, 2003b), 924 milhões de 

pessoas viviam em assentamentos precários (slums) em 2001, ou seja, 31,6% da popu-

lação urbana mundial. Ainda que esses dados não sejam recentes, o percentual é muito 

expressivo (Filho, 2015, p. 341). 

No entanto, existe uma grande diversidade nos padrões de urbanização das di-

ferentes regiões geográficas. Em 2018, a região mais urbanizada do mundo, a América 
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do Norte, concentrava 82% da sua população em urbes, enquanto África se mantinha 

essencialmente rural, com menos de metade da população (43%) a viver em cidades. 

Espera-se que em 2050 os níveis de urbanização em África atinjam os 59%.  

O crescimento demográfico atual e os processos de mobilidade social são as 

principais causas da urbanização acelerada a que assistimos na África Sub-Sahariana, 

com especial incidência nas grandes regiões metropolitanas. Nestes territórios, regista-

se nas últimas duas décadas um fenómeno de urbanização sem precedentes, com taxas 

de crescimento urbano superiores a 5% ao ano, equivalente a uma duplicação destas 

áreas urbanas em 15 anos (Barbedo, 2007, p. 1). 

Apesar de África ser a região geográfica menos urbanizada, devido ao elevado 

número total de habitantes, a sua população urbana é a terceira maior do mundo. Em 

2018, 548 milhões de pessoas viviam nas áreas urbanas (United Nations, 2018) e as pro-

jeções demográficas indicam que, até 2030, a população africana a viver em cidades 

aumentará para 824 milhões. 

 

Figura 1: Tendências de crescimento da população rural e urbana na África Sub-Sahariana.  

Fonte: Barbedo, UN-Habitat, 2007 

 

Porém, muitos destes habitantes urbanos vivem em áreas informais considera-

das críticas, sendo a África Subsaariana uma das regiões que tem mais residentes nestas 

condições (189 milhões de habitantes a viver em áreas urbanas informais) (United 

Nations, 2018). 
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Os moradores destes bairros críticos estão mais expostos a riscos ambientais. 

Esse fator, juntamente com condições precárias como habitações construídas com ma-

terial não durável, sobrelotadas, sem acesso a água potável e saneamento básico, e em 

condições de insegurança relativamente a situações de despejo, contribuem para que 

os mesmos enfrentam riscos acrescidos de saúde e grande disparidade no bem-estar 

quando comparados aos seus pares urbanos. As crianças residentes em bairros críticos 

têm substancialmente maior incidência de doenças diarreicas e maiores taxas de mor-

talidade até aos cinco anos de idade. Além disso, grande parte do aumento no número 

de pobres urbanos ocorre em locais altamente vulneráveis a desastres naturais e que 

sofrem maior impacto das mudanças climáticas, com riscos acrescidos de exposição a 

desastres como ciclones, secas, inundações, terramotos, deslizamentos de terra e erup-

ções vulcânicas (United Nations, 2018). 

Na realidade, estes processos estão absolutamente imbricados: os estímulos de-

correntes da pressão demográfica e da aglomeração cada vez maior de populações nas 

grandes urbes têm efeitos na destruição/degradação das estruturas ecológicas e na bi-

odiversidade, o que por sua vez tem fortes implicações para as alterações climáticas.  

O desmatamento para aumento das áreas agropecuárias, o desenvolvimento de 

grandes obras e a formação de novos territórios habitacionais decorrentes das necessi-

dades de alimentação e alojamento, têm implicado a destruição de grandes áreas de 

reservas florestais, constituindo uma ameaça crescente ao equilíbrio ecológico, com 

consequências significativas na qualidade de vida das populações. 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), estimam que a nível 

mundial, pelo menos 10 milhões de hectares de florestas são destruídas anualmente 

(FAO and UNEP, 2020), estando Angola, Brasil e Moçambique entre os 10 países com 

maior perda anual líquida de floresta (diferença entre floresta criada e destruída) entre 

2010 e 2020.  

O relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) (2005), ci-

tado por Lopes et al (2013, p. 6), aponta que “A rápida urbanização teve um impacto 

negativo sobre as cidades, com muitos migrantes a não serem absorvidos pelas econo-

mias urbanas. A migração urbana, que levou à proliferação e alastramento das áreas 

de assentamento não planeado nas periferias dos centros urbanos, colocou forte pres-

são sobre a infra-estrutura social, especialmente escolas, unidades de oferta de serviços 



 36 

de saúde e habitação. As áreas urbanas têm registado um contínuo alargamento infor-

mal, dificultando o abastecimento urbano de água e saneamento, com implicações sé-

rias para a higiene e a saúde”. 

Face aos desafios do desenvolvimento, com impactos ambientais, económicos e 

sociais cada vez mais visíveis, a comunidade internacional tem procurado chegar a um 

consenso relativamente ao paradigma sobre as formas de sustentabilidade da vida na 

terra. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) são um exemplo claro 

disso. Ilustram planos universais para políticas de desenvolvimento sustentável 

(Nações Unidas em Angola, 2021).  

Este estudo aborda temas transversais a vários ODS, mas insere-se sobretudo 

no âmbito do ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis - que tem como principal 

desígnio tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sus-

tentáveis. Visa, mais precisamente, abordar a questão dos bairros degradados, a que 

chamaremos, no âmbito deste estudo, de "Bairros Informais Críticos", doravante abre-

viados por BIC.  

Como explicaremos adiante, esta designação ‘bairros informais críticos, mais do 

que um conceito científico, representa um propósito de alerta, pela inscrição expres-

siva, visível e marcante destes espaços na malha urbana de Luanda.  

1.2. Contextualização 

Angola é um dos maiores países da África Subsaariana, está situado na África 

Central e faz fronteira com a Namíbia (Sul), a República Democrática do Congo 

(Norte), Zâmbia (Leste) e o Oceano Atlântico (Oeste). O país tem uma extensão territo-

rial de 1.246.700 Km2 e está, geograficamente, dividido em dezoito províncias. De 

acordo com as projeções da população do Instituto Nacional de Estatística de Angola 

(INE) para 2021, tem cerca de 32 milhões de habitantes (INE, 2021). 
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   Figura 2: Localização geográfica de Angola. 

   Fonte: o autor  

 

O país foi palco de um dos conflitos armados mais prolongados da África. Na 

sequência da guerra com a potência colonial, que teve início em 1961 e se estendeu até 

1975, data da independência, sofreu uma guerra civil por quase trinta anos, que termi-

nou em abril de 2002. Quase quarenta anos de conflito em Angola, de 1961 a 2002, da-

nificaram gravemente as infraestruturas do país, a rede de administração pública e o 

tecido social. A guerra destruiu estradas, ferrovias e pontes construídas durante o do-

mínio português e dizimou estruturas agrícolas e sociais (World Bank, 2017).  

Este contexto levou à deslocação massiva de populações das províncias para a 

capital Luanda, para fugir à guerra (Ye Y, 2012) e as conjunturas de ocupação do espaço 

e habitação tornam-se adversas à existência de condições de habitação, salubridade e 

qualquer forma de ordenamento territorial.  

Durante o período de guerra, a cidade de Luanda teve um crescimento descon-

trolado da construção, dentro e fora das áreas urbanas, e elevados índices de carência 

em infra-estruturas, equipamento e serviços, o que levou à perda da organização e es-

trutura urbana inicial cidade (Chissola, 2016). 

De acordo o Gameiro (2001) citado Bettencourt (2011, p. 38), “em 1980, o terri-

tório urbano de Luanda era de 50,10 Km2, um terço dessa área não era urbanizada; em 

1989 houve uma expansão do território urbano de Luanda para 103,04 Km2 . O período 
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em que Luanda sofreu de forma mais acentuada esse crescimento urbano exponencial 

foi entre 1989 e 1998, como reflexo de uma intensificação da guerra civil, tendo o terri-

tório urbano de Luanda passado para 249,35 Km2, em 1998. Nesta fase, já mais de me-

tade do território não era urbanizado, ou seja, correspondia às áreas informais. No ano 

2000, a área de expansão urbana cresce para 270,05 Km2 e a projecção para 2010 era de 

350,00 Km2, de acordo com informação recolhida junto de entidades vinculadas ao Mi-

nistério do Urbanismo e Construção”. 

Segundo Bettencourt (2011), em 2011 a cidade de Luanda tinha cerca de 6 milhões 

de habitantes, dos quais aproximadamente 4 milhões viviam em áreas informais, ca-

rentes de infra-estruturas e de condições mínimas de habitabilidade.  

Passados dez anos, não obstante a bipolarização urbana presente em Luanda – 

crescimento simultâneo de bairros espontâneos (alguns em estado crítico) e de bairros 

programados - o peso da informalidade urbana é, ainda, substancialmente maior que 

o da construção planeada. 

 

Figura 3: Identificação das fases de expansão do território urbano e periférico de Luanda.  

Fonte: Bettencourt, 2011 
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De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2021), as estimativas da 

população apontam atualmente para 8,8 milhões de habitantes em Luanda, mais de um 

quarto dos residentes do país (28%) a residir na capital. 

Mas, de acordo Barbedo (2007), o rápido crescimento populacional tem sido 

acompanhado por um acesso muito precário aos serviços básicos: 59% das pessoas não 

têm acesso a água potável, 60% ao saneamento e 76% aos cuidados médicos. Cerca de 

63% da população vive abaixo da linha da pobreza e 80% das pessoas, a maioria jovens, 

está desempregada. Mais da metade da população, 58%, é analfabeta e a taxa de matrí-

cula no ensino primário atinge apenas 74% das crianças em idade escolar. 

A urbanização enquanto fenómeno social, não se processa da mesma forma 

para os diferentes lugares – varia de acordo com as dinâmicas do tecido social e terri-

torial, do contexto local.  

Em Angola, existem poucos trabalhos sobre o tema, embora o termo urbaniza-

ção se tenha vulgarizado e caído, aos poucos, na linguagem do senso comum. Das pes-

quisas realizadas no contexto do presente trabalho, constatámos que a maior parte das 

leituras relaciona os processos de urbanização com a guerra civil, justificando o cresci-

mento das populações nas cidades através da migração interna decorrente dos conflitos 

armados prolongados existentes no país. 

Contudo, 20 anos após o término da guerra, as questões relacionadas com a 

urbanização deveriam merecer outras leituras, diferentes das que são apresentadas nos 

nossos dias. Primeiro, porque não há estatísticas oficiais sobre a migração interna, isto 

é, sobre a quantidade de pessoas que após o término da guerra civil regressaram às 

suas regiões de origem. Segundo, porque as novas tendências de urbanização diferem 

das ocorridas na época dos conflitos armados, e são hoje motivadas, em parte, por ques-

tões de âmbito político, económico e ambiental. 

De forma a melhor conhecer o contexto atual e eliminar as aparentes desigual-

dades sociais e territoriais, importa corrigir as assimetrias do desenvolvimento territo-

rial, entender as condicionantes sociais, económicas e ambientais das diferentes regiões 

do país, planear ações compatíveis com o contexto, monitorizar as diferentes fases de 

execução das políticas e, por fim, avaliar os resultados em função dos objetivos e das 

metas estabelecidas. 

À semelhança de outras cidades populosas, Luanda enfrenta problemas urba-

nos como a poluição, congestionamento de tráfego, desigualdade/contrastes sociais, 

implantação de residências em locais inadequados, falta de condições de salubridade, 

infra-estruturas débeis, insuficiências na recolha e no tratamento dos resíduos sólidos, 
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insegurança, criminalidade, entre outros. Todos estes problemas acabam por se refletir 

no território e principalmente na produção do espaço urbano (Chissola, 2016).  

A pressão demográfica, a situação socioeconómica do país e da população e a 

falta de informação de base para a gestão do espaço urbano, são alguns dos fatores que 

têm contribuído para o crescimento de áreas de habitação informal (ocupação à mar-

gem da lei) e bairros informais críticos em Luanda, que abordaremos ao longo deste 

trabalho. 

O aumento pela procura de habitação para uma baixa oferta compatível com os 

fracos recursos financeiros das populações migrantes, tem levado à proliferação de 

construções clandestinas e urbanizações de génese ilegal. O alto preço praticado pelos 

promotores de terrenos infra-estruturados, a ausência de habitações com preços aces-

síveis para os pobres urbanos, a especulação imobiliária nas áreas urbanas e periurba-

nas, são fatores que têm incentivando as populações a procurarem terrenos com preços 

acessíveis em lugares sem aptidão para a urbanização (p.e. terrenos com declive acen-

tuado, áreas inundáveis) e mais afastados dos centros urbanos.  

Deste modo, os bairros informais críticos estendem-se numa extensa cobertura 

territorial pelas áreas periféricas e metropolitanas de Luanda. Têm diferentes dimen-

sões, tamanhos e tipos de construção, mas caracterizam-se, no geral, por condições pre-

cárias e por serem ocupados por populações já com fortes indícios de vulnerabilidade 

económica antes de ali morarem. 

Pelo seu histórico, pela forma como se inscrevem no tecido social e urbano e 

pelas características que os distinguem, chamamos a estes espaços ‘bairros informais 

críticos ‘. Estes bairros não atraem a atenção de interesses privados ou estatais e poucas 

ou nenhumas ações acontecem com vista à melhoria da situação existente.  

Dada a abrangência territorial dos bairros informais críticos em Luanda - foca-

mos a nossa análise especificamente no sector número um do bairro Augusto Ngan-

gula, Chendovava, situado no distrito urbano de Kikolo, Município do Cacuaco.  

 

1.3. Abordagem inicial sobre os bairros informais críticos 

Há muitas considerações a fazer a respeito dos BIC. Relativamente a isso, o qua-

dro teórico e conceptual inerente a esta temática encontra-se estruturado e explicado 

no segundo capítulo deste estudo. Mas, para o início da abordagem, entendemos ser 
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necessário começarmos a fazê-lo aqui. Tratando-se de uma terminologia nova, ela pre-

cisa de ser, antes de mais, explicada de modo e evitar-se eventuais ambiguidades. 

Neste trabalho, de acordo com o conceito proposto, são condições necessárias 

para se classificar um bairro como BIC, elementos relacionados com a sua génese, a 

localização territorial, as suas características estruturais e o perfil socioecónomico dos 

seus ocupantes, ou seja, bairros produzidos informalmente, em áreas urbanas, com 

condições precárias e habitados essencialmente por populações socioeconomicamente 

desfavorecidas.  

Deste modo, o termo que cunhámos distingue-se do conceito inglês de slum que 

engloba a ideia de bairro degradado que aloja população empobrecida, seja ele plane-

ado e construído por engenheiros, mas que se degradou devido à sobrelotação ou falta 

de manutenção, seja ele construído informalmente de raiz e caracterizado pela auto-

construção (Garcia, 2013). 

 

 

Figura 4: Exemplo de um Bairro Informal Crítico em Luanda (Bairro do Povoado).  

Fonte: Fotografia do autor 

 

A figura 4 ilustra o cenário encontrado nos espaços que, no âmbito deste traba-

lho, denominamos de BIC. Os critérios que usamos para tal denominação estão relaci-

onados, tal como já nos referimos, nas características do lugar: o espaço urbano cons-

truído e ocupado à margem da lei, por população de baixa renda. 
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Enquadram-se, em nosso entender, naquela perspetiva que percebe a perpetu-

ação intencional da pobreza e de bairros deste género, como condições necessárias para 

a manutenção do poder das classes políticas dominantes, que trocam favores eleitorais 

e promessas não realizáveis pelas múltiplas necessidades locais. Deste modo, estes es-

paços podem ser também considerados por "bairros da miséria - territórios esqueci-

dos", não só pela exclusão e segregação dos seus ocupantes, mas também pela não in-

tegração destes bairros nas políticas públicas do Estado. 

De acordo com os argumentos apresentados, estes bairros e territórios tornam-

se críticos por duas razões: 

- Primeiro, pela forma de ocupação e produção, pois logo à partida, a sua ma-

terialização como tecido urbano precário deve-se ao perfil socioeconómico dos seus 

ocupantes: populações com poucos recursos económicos, sociais e escolares; 

- Depois porque a intervenção ou reconversão destes bairros com população de 

baixa renda, que pouco contribui para as receitas fiscais do Estado, bem como a génese 

ilegal das construções, de alguma forma "legítima" o Estado a abster-se das obrigações 

de providenciar serviços e infra-estrutras básicas.  

Apesar da invisibilidade de intervenção pública que tem grassado nestes bair-

ros que têm crescido nas últimas décadas na cidade de Luanda, o direito à habitação 

digna para todos cidadãos, independentemente da sua condição social, aparece como 

uma garantia da Constituição da República de Angola (artigo 85 da CRA).  

No entanto, o modo de ocupação e produção dos bairros informais (não neces-

sariamente críticos) é complexo. Por vezes, os futuros ocupantes destes bairros, antes 

de materializar a edificação das suas habitações, recorrem às administrações munici-

pais e outras entidades competentes para a validação dos seus projetos (gestão de con-

formidade). Porém, as administrações nem sempre respondem à velocidade das neces-

sidades dos requerentes. E isso faz com que estes, sem a autorização formal das admi-

nistrações, comecem a edificação das suas residências. Como consequência, novos bair-

ros surgem em lugares sem aptidões para urbanização, justamente porque o quadro 

legal vigente é, às vezes, incompatível com a realidade urbana e social do território.  

A não qualificação dos recursos humanos das instituições públicas e privadas, 

e a inoperabilidade dos instrumentos de gestão territorial à escala local, designada-

mente o Plano Diretor Municipal (PDM), o Plano de Urbanização (PU) e os Planos de 

Pormenores (PP), têm influenciado a rápida expansão e a proliferação de bairros infor-

mais. 
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1.4. Motivação e questões de pesquisa  

O interesse pelos BIC e o desenvolvimento desta temática no âmbito do Mes-

trado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território (MUSOT1) decorre da 

constatação da necessidade de uma intervenção com vista à melhoria da qualidade do 

ambiente urbano na capital angolana.  

Na qualidade de pesquisador urbano, mas também de morador em Luanda, 

preocupa-nos as condições precárias em que vive a população residente nos bairros 

informais críticos que ocupam grande parte da cidade. Deste modo, considera-se indis-

pensável um trabalho de caracterização e avaliação destes espaços, com vista a enten-

der os principais problemas e encontrar pistas para áreas de atuação que possam miti-

gar o efeito nefasto dos mesmos na malha urbana da área metropolitana de Luanda.  

Deste ponto de vista, este trabalho propõe-se compreender o processo de pro-

dução dos BIC analisando minuciosamente quatro fatores: a urbanização e as sua di-

mensões, o urbanismo e o ordenamento do território, as políticas públicas de habitação 

e as condições sócio económica das populações. Assim sendo, e para melhor enquadra-

mento do estudo, são apresentadas as seguintes questões de pesquisa: 

• A desarticulação entre os fatores como a urbanização e as suas dimensões, o 

ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de habitação e as 

condições socioeconómicas das populações, tem contribuído para o processo de 

produção dos BIC?  

• Atendendo à narrativa apresentada na primeira questão, podemos, no âmbito 

deste estudo, enquadrar o Chendovava, o caso de estudo, no perfil de BIC? 

• Caso seja, no contexto urbano de Luanda, como mitigar e/ou prevenir a pro-

dução de bairros com características semelhantes? 

 

1.5. Objetivo geral e objetivos específicos  

O principal objetivo deste trabalho é então compreender o processo de produ-

ção dos BIC a partir de quatro perspetivas:  

- Urbanização e suas dimensões; 

- Ordenamento do território e urbanismo; 

- Políticas públicas de habitação; 

 
(1) Este mestrado é desenvolvido pelas Faculdades de Ciências e Tecnologias (FCT) e a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas (FCSH), ambas, unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa. 
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- Condições socioeconómica das populações. 

Para a prossecução deste objetivo, pretendemos 'radiografar' o essencial da si-

tuação existente para compreender os fatores que concorrem para que o bairro Chen-

dovava seja, no âmbito do presente estudo, classificado como BIC, e investigar acerca 

das políticas públicas urbanas adotadas para contrariar o agravamento contínuo do 

problema.  

Os objetivos específicos são os seguintes:  

• Proceder à caracterização demográfica, urbanística, socioeconómica e relacional 

do bairro Chendovava;  

• Apresentar diferentes indicadores que concorram para a classificação do bairro 

Chendovava, no âmbito deste estudo, como BIC; 

• Identificar algumas linhas de orientação para intervenção local e em toda ex-

tensão da área metropolitana de Luanda. 

Pretendemos, com a análise deste tema, que esta pesquisa traga algumas con-

tribuições teóricas sobre questões de natureza social e urbanas imbricadas na proble-

mática dos BIC. Pretendemos ainda que o mesmo contribua para a descrição, análise e 

propostas de intervenção para resolução de problemas relacionados com os processos 

de urbanização e suburbanização, e que venha a constituir-se como uma fonte de pes-

quisa para futuros trabalhos sobre urbanismo sustentável, território e outros temas.  

1.6. Metodologia geral  

A metodologia do trabalho científico constitui, de um modo geral, o processo 

sistemático de métodos, técnicas e instrumentos desenvolvido para o cumprimento dos 

diferentes os objetivos adotados no âmbito da realização de uma pesquisa de natureza 

científica.  

Ao considerar os aspetos mencionados, acrescemos que o processo de elabora-

ção deste trabalho começou com a definição do tema. O trabalho trata dos fatores mais 

relevantes que concorrem para a produção de bairros informais críticos, em Luanda. 

Por se tratar de um tema transversal a várias áreas científicas, nesta pesquisa limitou-

se a discussão do estudo em quatro perspetivas: a urbanização e suas dimensões, o 

ordenamento do território e o urbanismo, as políticas públicas de habitação e as condi-

ções sociais e económicas das populações. Pois, no nosso entender, a conjugação destes 

fatores tem contribuído para a formação dos BIC. 
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  Definido o tema, o autor identificou, dentro da grelha curricular do Mestrado 

em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território (MUSOT), os professores que, 

em função das suas áreas de interesse científico manifestariam o interesse em orientar 

este tema. A professora Margarida Pereira aceitou o tema apresentado e manifestou o 

seu total interesse em orientar a pesquisa sobre os BIC. Nas reuniões de acerto com a 

orientadora sobre o trabalho, manifestamos a necessidade de uma co-orientação de um 

especialista angolano, mas que tivesse o perfil de orientadores exigidos pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa2. Desta feita, contactámos 

o professor Doutor Luiekakio Afonso, que, logo à partida, mostrou-se disponível para 

co-orientar o presente trabalho.  

Definidos os orientadores, o passo a seguir consistiu na elaboração de um pré-

projecto que demos entrada no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 

da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Com a apro-

vação do tema pelo conselho científico do departamento, o autor regressou para Lu-

anda, onde realizou presencialmente a pesquisa documental, bibliográfica, diferentes 

encontros com os especialistas em questões urbanas, académicos e técnicos, e a realiza-

ção do trabalho de campo - parte empírica do trabalho.  

Contactamos várias instituições para a pesquisa documental, bibliográfica e re-

uniões com especialistas e técnicos. Das instituições contactadas para a recolha de da-

dos, o Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

(INOTU), afeto ao Ministério de Obras Públicas e Ordenamento do Território 

(MOPOT), para além de aceitar que o autor fizesse a recolha dos dados, propôs também 

que o autor realizasse um estágio curricular. Foi assim que, em função da natureza da 

pesquisa, o autor foi enquadrado numa equipa do Departamento de Ordenamento do 

Território desta instituição. A estadia do autor enquanto estagiário no INOTU facilitou 

o acesso às outras instituições, com particular destaque para o Instituto Nacional de 

Habitação (INH), situado no mesmo edifício do INOTU.  

Assim, para o cumprimento dos objetivos propostos para este trabalho, e de 

acordo o desenho metodológico, foi adotado, segundo a natureza de pesquisa, o mé-

todo de pesquisa mista, ou melhor, quantitativa e qualitativa, de abordagem dedutiva, 

mas centrado na observação participante e descrição no lugar. A escolha do método de 

pesquisa de natureza mista, no âmbito deste trabalho, é justificada pela aplicação de 

 
(2) O professor orientador deve ser da FCT NOVA ou da NOVA FCSH, podendo o coorientador ser externo às duas 

instituições.  O orientador tem de possuir o grau de doutor. No caso de orientadores que não possuam o grau de doutor, 

o estudante deve junto aos coordenadores do mestrado solicitar o início dos procedimentos para que o orientador não 

doutor seja reconhecido com o grau de especialista junto do Conselho de Departamento. 
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inquéritos por questionário a uma amostra de 100 habitações, e, de igual modo, de um 

guião de entrevistas com perguntas semiabertas a 15 informantes privilegiados previ-

amente selecionados para o trabalho. Também foram realizados vários fóruns de aus-

cultação – reunião com os grupos focais, com a população local. Para o efeito, além de 

quantificarmos os dados recolhidos através dos inquéritos por questionário, foi neces-

sário aprofundarmos o estudo com base nas informações recolhidas através da técnica 

de entrevista com perguntas semiabertas. Os inquéritos por questionários serviram 

para quantificar os dados recolhidos, e as entrevistas e informações recolhidas através 

dos fóruns locais de auscultação foram úteis para uma exposição mais detalhada do 

essencial da situação existente. 

1.7. Estrutura da dissertação 

Estruturar esta dissertação, implicou, portanto, estabelecer o processo sistemá-

tico segundo o qual, consiga facilitar, em grande medida, o processo de leitura, análise 

e compreensão dos textos. Assim, a presente dissertação está, de forma geral, estrutu-

rada em cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma: 

Capítulo Um (1): começa com um enquadramento. Neste capítulo, apresenta-

mos uma síntese de dados relativos ao processo de urbanização à escala planetária. Em 

seguida, discute-se as implicações do crescimento demográfico no processo do desen-

volvimento sustentável. Na sequência disso, aborda-se, o processo de urbanização em 

África, com particular incidência para as condições socioeconómicas das populações 

que vivem abaixo da linha da pobreza. Com isso, discutimos, localmente (Angola), so-

bre o processo de ocupação, produção e proliferação dos BIC. Seguiu-se a abordagem 

sobre a temática da migração interna em Angola, que influenciou no rápido cresci-

mento da população em províncias como Luanda. Prosseguiu-se com a delimitação de 

abordagem, onde, entre outras questões, se fez, de forma genérica, a caracterização so-

bre a situação sócio espacial dos BIC. Após todo este processo, e para o enquadramento 

da pesquisa, colocaram-se três questões de pesquisa, nas quais se centra o processo de 

redação deste estudo. Com isso, definiu-se, um conjunto sistematizado de objetivos 

que, em sede disso, o seu estrito cumprimento esteve, alinhado à metodologia definida 

para o estudo. Relativamente a metodologia, grosso modo, esta parte do trabalho apa-

rece em dois momentos: uma na introdução e outra no capítulo de apresentação dos 

resultados. No primeiro momento o seu enquadramento é mais geral, e no segundo 

momento é mais detalhado, especificado.  
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Capítulo Dois (2): dá ênfase ao quadro referencial teórico relativo aos BIC. Para 

o efeito disso, começamos, antes, por abordar, questões como espaço geográfico, terri-

tório, ordenamento do território, urbanização, suburbanização, o direito à habitação, 

bairros e, por último, os bairros informais críticos (BIC). A intenção em apresentar ini-

cialmente alguns conceitos básicos foi intencional, pois se discutíssemos diretamente o 

tema central (BIC), acreditamos que, eventualmente, existiriam ambiguidades na teo-

rização do tema. Daí que no âmbito do presente estudo entendemos necessário apre-

sentar vários subsídios, que, para além de enriquecer o trabalho, ajudam a dissipar fu-

turas inquietações.  

Capítulo Três (3): trata, à escala local, a conjugação de fatores no processo de 

formação dos BIC. É, na verdade, um capítulo que relaciona fatores como a urbanização 

e suas dimensões, o ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de 

habitação e as condições socioeconómicas das populações. 

Capítulo Quarto (4): é o capítulo do caso de estudo e está dividido em três par-

tes. Primeiro, apresentou-se uma metodologia mais detalhada da pesquisa e fez-se a 

caracterização social, geográfica e demográfica do bairro Chendovava. Segundo, fez-

se, com base nos mapas, a análise espacial de lugares do bairro Chendovava com espe-

cial incidência em questões urbanas críticas (como lençol freático, ravinas, lixo e crimi-

nalidade), resultante da aplicação do receptor GPS - Sistema de Posicionamento Global 

(para a recolha de coordenadas geográficas) e Sistema de Informação Geográfica (para 

produção da informação de natureza espacial). Terceiro, fez-se, com base nas apresen-

tações de tabelas e figuras produzidos com auxílio de programas de processamento de 

dados estatísticos (SPSS e o pacote Microsoft Excel), a análise e a interpretação de dados 

que resultaram da aplicação dos inquéritos por questionário, do guião de entrevista 

semiaberto aos informantes privilegiados e da realização de diferentes fóruns locais de 

auscultação – reuniões com os grupos focais locais. Neste capítulo, apresenta-se, tam-

bém, as condições de habitabilidade – situação do tecido urbano e social do bairro 

Chendovava.  

Capítulo Quinto (5): é o capítulo da conclusão deste trabalho. Considerando as 

perguntas de partida, os objetivos do estudo, a metodologia adotada e o trabalho de 

campo realizado, concluímos que fatores como o processo de urbanização e as suas 

dimensões, o ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de habitação 

e as condições sócio económica das populações, contribuem para o processo de produ-

ção e proliferação dos BIC.  
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2.     

Enquadramento teórico conceptual  

Na literatura científica clássica, moderna e contemporânea existem várias ex-

pressões para designar as áreas urbanas com construções precárias e carentes de infra-

estruturas e vários serviços sociais. As designações para esses espaços variam de 

acordo com os contextos, pois resultam no processo de uma construção social do lugar.   

Deste modo, é variada a terminologia usada para caracterizar bairros informais. 

Sobre este aspeto, Bettencourt (2011) defende que a aplicação de diferentes expressões 

para qualificar os bairros informais varia de acordo com a realidade geográfica onde 

os mesmos se inserem e a respetiva pesquisa é desenvolvida. Ou seja, as terminologias 

têm usos e funções consoante o processo histórico de formação destes bairros.  

Nesta pesquisa em concreto, as expressões ‘bairros informais críticos’, mais do 

que um valor científico, caracterizam o essencial da urbanização informal na malha 

urbana de Luanda. Podem ser lidas com a conotação atribuída a termos como “favelas” 

no Brasil, “Musseques” em Angola, “bairros de lata” em Portugal, “caniços” em Mo-

çambique, ou “slums” na África do Sul e na Índia3, embora com algumas especificida-

des que abordaremos adiante (Bettencourt, 2011).  

Parece razoável que, antes de elaborarmos o quadro teórico sobre os BIC, dis-

cutamos alguns conceitos fundamentais que poderão facilitar o processo de leitura e 

interpretação destes termos, tais como: o espaço geográfico – território e a sua função 

social, ordenamento do território, urbanização, suburbanização, o direito a habitação e 

o conceito de bairro. Discutidas estas questões, tratamos de forma efetiva dos aspetos 

relacionados com os BIC. 

2.1. Espaço geográfico – território e a sua função social 

2.1.1. Espaço geográfico e as suas funções 

O livro “Por uma geografia nova” de Milton Santos, publicado em 1978, sobre 

o espaço geográfico, entre um conjunto de questões, critica os clássicos da Geografia 

por não colocarem no centro das suas pesquisas o objeto de estudo da geografia, o es-

paço geográfico.  

 
(3) Notas extraídas na dissertação de mestrado de Andrea Carina de Almeida Bettencourt, 2011. 
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Dai que Monken et al (sd, p. 2) apresenta uma leitura sobre o espaço geográfico 

“associado a uma porção específica da Terra, identificada pela natureza, pelas marcas 

que a sociedade ali imprime, como também pela referência à simples localização, situ-

ando-se indiscriminadamente em diferentes escalas como a global, continental, regio-

nal, estadual, a escala da cidade, do bairro, da rua e, até, de uma casa apenas”.  

Por sua vez, Saquet e Silva (2008, pp. 24 - 42) referem que, segundo Santos (1978, 

p. 122) “o conceito de espaço geográfico é central e é compreendido como um conjunto 

de formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma es-

trutura representada por relações que estão acontecendo e manifestam-se através de 

processos e funções”. O autor concebe o espaço como resultado de uma praxis coletiva, 

que evolui em função da sociedade. Dispõe de autonomia, mas tem igualmente uma 

estrutura que corresponde à organização feita pelo homem, resultando assim da inte-

ração de diferentes variáveis.  

“O espaço social corresponde ao espaço hu-
mano, lugar de vida e trabalho: morada do homem, sem 
definições fixas. O espaço geográfico é organizado pelo 
homem vivendo em sociedade e, cada sociedade, histo-
ricamente, produz seu espaço como lugar de sua própria 
reprodução” Saquet e Silva (2008, pp. 24 - 42). 

 

Para o efeito, Santos começa por definir o espaço geográfico como “um verda-

deiro campo de forças cuja formação é desigual”. O autor entende que “a evolução 

espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares”. Por conta disso, no pro-

cesso de formação do espaço geográfico na perspetiva do produto resultante da ação 

antrópica, o desequilíbrio assente entre as diferentes classes sociais tende a ser inevitá-

vel, na medida em que a característica dos espaços geográficos está, sobretudo, relaci-

onada com as diferentes formas de produção deste e no perfil social de seus ocupantes. 

Por esse facto, os espaços geográficos, independentemente do contexto, têm caracterís-

ticas urbanas bipolares (espaço geográfico com acentuados contrastes sociais). 

Santos (1988, p. 6) citado por Monken et al (sd, p. 3) defende que “o espaço como 

construção social, tem como elementos constitutivos: os homens; o meio ecológico, base 

física do trabalho humano; as infraestruturas, materialização do trabalho humano em 

formas; as “firmas”, responsáveis pela produção de bens, serviços, ideias e as institui-

ções encarregadas de produzir normas, ordens e legitimações”. Outros autores inte-

gram a importância da componente humana na construção do espaço e consideram 

que “o homem é o agente por excelência do espaço geográfico” (Lisboa, 2005, p. sp).  

De acordo com o exposto, o espaço geográfico também pode ser apresentado 

como um tecido representativo de um estrato específico da sociedade. O que significa 
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que a ação modificadora do espaço está, como referido, intrinsecamente relacionado 

com as formas de ocupação e do perfil de quem ocupa. Daí que os bairros informais 

críticos, regra geral, tendem a ser habitados pelas classes sociais de baixa renda. Toda-

via, a coabitação no mesmo espaços geográficos de diferentes grupos com perfis sociais 

diferentes tem sido, ao longo do tempo, possível. Mas normalmente, para este tipo de 

situações, há um efeito Nimby4. O que também pode suceder é a gentrificação dos es-

paços. Este último visa, portanto, valorizar espaços subaproveitados, habitados, em re-

gra, por populações economicamente vulneráveis, onde os modos de vidas tendem a 

aumentar em função de novas intervenções urbanas, esforçando as populações locais 

a abandonarem as suas moradias.  

Por sua vez, Guimarães (2013, pp. 19 - 20) define o espaço geográfico como “o 

conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de siste-

mas de ações (organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, 

relações familiares e quotidianas), que procura revelar as práticas sociais dos diferentes 

grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar”. Todavia, 

a leitura apresentada por Guimarães está intrinsecamente relacionada com os espaços 

geográficos programados, situação que seria diferente se os mecanismos de produção 

dos espaços geográficos fossem informais.  

É nesta ótica que Maranhão e Azevedo (2019, p. 100), referindo-se a Santos 

(2009, p.63) descrevem o espaço geográfico como “um conjunto indissociável, solidário 

e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Em síntese, o espaço 

geográfico é o palco das interações de diferentes grupos sociais.  

Para Giometti e Ortigoza (sd, p. 34) “o espaço geográfico como objeto de estudo 

vai além da dinâmica do espaço físico e, hoje, o grande desafio que se coloca é compre-

ender a inter-relação entre sociedade e natureza”. O espaço geográfico como tal resulta 

dos anseios e necessidades dos homens, pois “o homem enquanto ser social organiza 

económica e socialmente sua sociedade” ( Secretaria de Educação Fundamental do 

Brasil, 2000, p. 109). Portanto, para Giometti e Ortigoza (sd, p. 34), no conceito de es-

paço geográfico “está implícita a ideia de articulação entre natureza e sociedade”. 

Giometti e Ortigoza (sd) entendem que os estudos de natureza geográfica, ao 

possibilitarem a compreensão das relações sociedade-natureza, induzem à noção de 

 
(4) Efeito conhecido mundialmente como Síndrome de Nimby, cuja tradição literal é, não construa no meu quintal. O 

quintal aqui referenciado é um espaço geográfico existente. Os moradores deste espaço urbanos, muita das vezes, con-

dicionam a materialização de outros projetos para o mesmo espaço ou para a sua envolvente. 
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cidadania, levando os atores locais a analisar as suas ações como agentes ativos e pas-

sivos do meio ambiente e, portanto, capazes de transformar o espaço geográfico. 

Na verdade, o homem modifica o espaço para a satisfação das suas múltiplas 

necessidades, o que tem provocado sérias implicações no equilíbrio ecológico e, conse-

quentemente, o aquecimento do planeta Terra. Estes efeitos são produto do excessivo 

consumo dos recursos naturais considerados escassos, muitos deles não renováveis, 

colocando em risco a sobrevivência das futuras gerações e não só.  

De qualquer forma, o espaço geográfico pode, dentro das suas múltiplas fun-

ções e diretrizes, ser entendido como palco da formação do território. Ou seja, o terri-

tório é o produto exclusivo do espaço geográfico.  

2.1.2. O território e as suas funções  

No espaço geográfico definem-se os territórios. Desta forma, “o território, con-

ceito chave da Geografia, sucessivamente reinterpretado pela corrente determinista e 

possibilista, persiste como referencial fundamental para a análise de qualquer fenó-

meno, dos processos ambientais às dinâmicas socioeconómicas” (Albagli, 2004, p. 26).  

Segundo Ueda (2004, p. sp), etimologicamente a expressão território deriva do 

latim terra e torium, significando “terra pertencente a alguém”. Por sua vez, Moraes 

(2002, p. sp) entende que o conceito de território “foi formulado, originalmente, nos 

estudos de Botânica e Zoologia, no final do século XVIII. Referia-se à área de predomí-

nio de uma determinada espécie animal ou vegetal. Território é, portanto, no espaço 

geográfico um lugar dominado por um determinado grupo animal ou planta em uma 

área da superfície terrestre”. 

Não obstante a desambiguação dos conceitos de espaço e território ter estado 

no centro de importantes contributos teóricos, especialmente desde a década de 1960, 

o seu significado e aplicações são ainda alvo de um amplo debate no seio da ciência 

geográfica. Se o espaço é frequentemente entendido como o próprio objeto da Geogra-

fia, representando um elevado nível de abstração cognitiva, o território é compreen-

dido como o “espaço apropriado por um ator, sendo definido e delimitado por e a par-

tir de relações de poder” (Albagli, 2004, p. 26). 

Por território, trata-se de um lugar delimitado no espaço geográfico, e domi-

nado por um grupo que tenha pelo menos uma característica em comum.  

Os BIC têm a sua génese nas diferentes formas de apropriação dos lugares. Ao 

se apropriarem, e posteriormente se estabelecerem, os ocupantes definem o padrão da 

territorialidade neste território, tendo em conta o seu mosaico cultural e tecido social. 
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Na perspetiva da ação antrópica sobre o espaço geográfico, um território não é, neces-

sariamente, um lugar onde o indivíduo nasce, cresce, envelhece (caso venha acontecer) 

e morre. É, sobretudo, e atendendo ao contexto, o lugar onde o indivíduo mais se 

adapta. 

Para Gottmam (1975, p. 523) “o território parece ter sido um termo utilizado nas 

línguas europeias desde o século XIV para definir primeiramente a jurisdição ou até 

mesmo a órbita económica de unidades governamentais, tais como cidades livres, feu-

dos e reinos”. Porém, para Silva (2015) o termo território tornou-se o “conceito da 

moda”. O autor refere que “alguns acreditam que o conceito de território tenha caído 

no senso comum, assim como se fez o conceito de Região e Lugar” (Silva, 2015, p. sp).  

Entretanto, só a partir do século XIX é que o termo território foi utilizado nos 

estudos geográficos. Para o geógrafo alemão Friedrich Ratzel (sd), um território era 

uma propriedade do espaço possuído e dominado por uma comunidade ou por um 

Estado, cuja função do Estado seria a defesa do território. Contudo, para Moraes (2002), 

o conceito de território muda com Karl Marx, quando este defende que o território é 

uma construção social cuja compreensão não se limita na posse, mas sim no uso. 

Atualmente verifica-se uma confusão frequente entre território e espaço geo-

gráfico. De acordo Ueda (2004), os dois conceitos não são sinónimos. Na mesma linha 

de abordagem, Raffestin (1993, p. 143-144) citado por Silva (2015), clarifica que “o ter-

ritório se apoia no espaço geográfico, mas não é o espaço geográfico”. Por sua vez, 

Herrero (2009), entende que o conceito território está subdividido em duas dimensões: 

material e simbólica. A dimensão material consiste em “usos, formas de ocupação e 

modelos de produção, ou seja, relações funcionais que os grupos sociais estabelecem 

com o território para a satisfação das suas necessidades”, enquanto a dimensão simbó-

lica está vinculada aos valores, aspetos culturais e identitários que os grupos sociais 

atribuem ao território”.  

Para Pimentel (2013, p. 5) “o espaço geográfico é uma “matéria-prima” e o ter-

ritório produz-se a partir dele e apoia-se nele”. Alves (2001) citado Pimentel (2013, p. 

5) entende que, “território” é um sistema mais complexo do que “espaço geográfico” 

na medida em que traduz as relações que a sociedade estabelece e a forma como se 

apropria desse espaço”.  

A este propósito Gottmam (1975, p. 523) entende que “a pesquisas sobre a na-

tureza do conceito de território tem preocupado os juristas, particularmente aqueles 

especializados em Direito Internacional e Constitucional “. O autor fundamenta que “a 
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noção moderna de soberania dificilmente pode ser compreendida e aplicada sem a de-

finição do seu sustentáculo territorial “. Para o autor, “os juristas têm considerado o 

território como um conceito conveniente, apesar da difícil definição “. Com isso, “ad-

vogados internacionais normalmente concordam que o exercício de um direito tal 

como o da soberania territorial não pode ser presumido sem manifestações concretas e 

que estas devem acontecer no espaço geográfico”. 

Para Souza (2010), o conceito de território antecede ao conceito de ordenamento 

territorial e, portanto, precisa ser apreendido antes.  

Nesta pesquisa são adotados os ideais de Milton Santos, que entende o território 

como: 

[...] chão da população, isto é, sua identidade, o 
fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 
O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais influi 
(Santos, 2000, p.96). 

 

Entretanto, o Andrade (1995) ao ser citado por Silva (2015), esclarece que “na 

teoria do Estado, o território é uma das condições para a existência e o reconhecimento 

de um país, sendo os outros dois a nação e o Estado. Assim sendo, o Estado é formado 

por um território, seu povo e seu governo. A nação é a coexistência do território e do 

povo, mesmo inexistindo governo e, consequentemente, o Estado”. 

“A formação de um território dá às pessoas que 
nele habitam a consciência de sua participação, provo-
cando o sentido da territorialidade que, de forma subje-
tiva, cria uma consciência de confraternização entre elas” 
Da Silva (2015) citando Andrade (1995, p. 20). 

 

Para Santos e Silveira (2001), território pode ser considerado o “nome político 

para o espaço de um país “. E sobre este ponto de vista, os autores entendem que, “a 

existência de um país pressupõe, portanto, a existência de um território “. Porém, “a 

existência de uma nação não é, necessariamente, acompanhada da posse de um terri-

tório; nem sempre supõe a existência de um Estado. Entretanto, não há Estado sem 

território”. 

Mas para Ratzel (sd) citado por Silveira (2011, p. 152), “o território é aquele que 

resultava da apropriação de uma porção da superfície da Terra por um grupo humano. 

O território, portanto, advinha do processo de transformação do espaço vital”.  

No entanto, Gottmann (1975)  citado por Silveira (2011, pp. 152-153) propõe-nos 

que “o território é uma porção do espaço geográfico ou uma extensão espacial de uma 

jurisdição governamental”. Para Isnard ( 1978, p. 25), “não há sociedade sem um espaço 
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que lhe seja próprio, na qual as gerações se sucedem numa continuidade tal que se 

realiza uma identificação entre o povo e o seu território”.  

Silveira (2011, p. 153) citando Santos (1994) aceita que, “vivemos com uma no-

ção de território herdada da modernidade incompleta e do seu legado de conceitos 

puros, tantas vezes atravessando os séculos praticamente intocados “. Mas, “é o uso do 

território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social “. Trata-

se “de uma forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de cons-

tante revisão histórica “.  

Para Neto (2013, p. 25) “a compreensão do território como um espaço com limi-

tes estabelecidos por fronteiras coloca, por conseguinte, a questão da exclusividade de 

apropriação e de uso, distinguindo “nós” (os incluídos, aqueles que integram o territó-

rio) e os “outros” (aqueles que não fazem parte do território) “. Nessa perspetiva, “en-

quadra-se adequadamente o recorte do Estado territorial, com limites estabelecidos de 

apropriação, uso, gestão e controlo de fração do espaço, como um domínio político-

estatal, cujo acesso exige a permissão de uma autoridade, de um poder instituído con-

centrado na figura do Estado”. 

Souza (1995, p. 81) ao problematizar o debate sobre o conceito de território, pro-

curou libertá-lo das amarras espaciais e temporais a que esteve submetido na Geografia 

Política Clássica, sintetizando a ideia de flexibilidade e mobilidade das múltiplas esca-

las da territorialidade: 

“Territórios existem e são construídos (e des-
construídos) nas mais diversas escalas, da mais aca-
nhada (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., a área for-
mada pelo conjunto dos territórios dos países-membros 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte – OTAN); 
territórios são construídos (e desconstruídos) dentro de 
escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, 
anos, meses ou dias; territórios podem ter um caráter 
permanente, mas também podem ter uma existência pe-
riódica, cíclica”. 

 

Para Da Silva (2015, p. 51), “território tem sido uma expressão ambígua: pode 

ser desde um espaço social qualquer até o espaço de sobrevivência de algumas espécies 

animais; o território pode ter tanto um sentido abstrato, como o “território da filosofia”, 

quando muito concreto, o “território dos Estados-nações”. 

No entanto, Haesbaert (1997, p. 34) afirma que “embora mesmo a ciência polí-

tica tenha frequentemente ignorado as relações de espaço e a posição geográfica, uma 

teoria de Estado que fizesse abstração do território não poderia jamais, contudo, ter 
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qualquer fundamento seguro. Sem território não se poderia compreender o incremento 

da potência e da solidez do Estado”. 

Para Andrade (1995, p. 19) “deve-se ligar sempre a ideia de território à ideia de 

poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder das grandes em-

presas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as 

fronteiras políticas”. 

Em síntese, salientamos que nas diversas definições enumeradas, algumas 

ideias associadas à noção de território, nomeadamente a questão da pertença, seja ela 

social, cultural, física ou jurídica.  

2.2. Ordenamento do território e as suas implicações na qualidade de vida das 

pessoas 

O ordenamento do território é hoje discutido a nível do senso comum, na pro-

dução do conhecimento científico ou técnico. Consta, por exemplo, na elaboração e exe-

cução de políticas públicas necessárias para o desenvolvimento equilibrado do territó-

rio.  

O termo não é recente. Segundo Oliveira (2015, p.11) citado por Martins (2016, 

p. 4), “a expressão Ordenamento do Território (…) apareceu nos anos 20, no Reino 

Unido e na Alemanha, com o objetivo de desenvolver as cidades, torná-las cada vez 

mais ordenadas e uniformes, colmatando assim as possíveis assimetrias dentro do seu 

âmbito territorial”.  

De acordo o Maranhão (2017), no vocabulário sobre o Ordenamento do Territó-

rio “, ela resulta da implementação espacial coordenada das políticas económicas, so-

cial, cultural e ecológica da sociedade “. É, simultaneamente, “uma disciplina científica, 

uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspetiva inter-

disciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões e à orga-

nização física do espaço segundo uma estratégica de conjunto”. 

O ordenamento do território enquanto técnica de organização e funcionamento 

multi escalar “procura articular múltiplos poderes de decisão, individuais e institucio-

nais e, dentro destes, garantir a articulação e coordenação horizontal e vertical dos vá-

rios sectores e níveis da administração com competências no território. Deve também, 
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ter em atenção a especificidade dos territórios, as diversidades das suas condições so-

cioeconómicas, ambientais, dos seus mercados conciliando todos os fatores interveni-

entes da forma mais racional e harmoniosa possível”5. 

O ordenamento do território, enquanto ciência, propõe, corrigir os desequilí-

brios regionais mais estruturantes.  

Para Martins (2016, p. 4), o conceito foi oficialmente utilizado em França em 

1950 pelo Ministro da Reconstrução e do Urbanismo, Claudius Petit, que definiu o di-

reito do Ordenamento do Território como “a procura no quadro geográfico de França 

de uma melhor repartição dos homens em função dos recursos naturais e das ativida-

des económicas”. 

Desta definição, segundo Amaral (1994:13) citado por Martins (2016, p. 4), po-

demos retirar os seguintes objetivos: 

       1. “Estabelecimento de uma repartição geográfica mais racional das atividades eco-

nómicas; 

      2. Restabelecimento dos desequilíbrios desfeitos entre a capital e as províncias, en-

tre o litoral e o interior entre regiões desenvolvidas, subdesenvolvidas ou em vias de 

desenvolvimento; 

     3. Descentralização geográfica da localização dos serviços públicos e das indústrias; 

     4. Preservação das orlas marítimas dos solos agrícolas e das zonas florestais; 

      5. Criação de novas cidades ou de polos de crescimento industrial e urbano (metró-

poles de equilíbrio); 

     6. Travagem da expansão desmesurada das grandes cidades e resoluções dos pro-

blemas de articulação entre estas e os respetivos núcleos suburbanos por elas sateliza-

dos”. 

Dos seis pontos apresentados no parágrafo anterior, chama a nossa atenção o 

ponto número seis cuja abordagem se enquadra na estrutura da nossa temática. E, 

acerca disso, acrescemos que a desarticulação entre os diferentes núcleos urbanos e os 

desequilíbrios territoriais mais relevantes ocorrem da opção de ocupação não assente 

no ordenamento do território. A classificação e a qualificação dos solos para os mais 

variados fins, devem estar assentes no princípio de equilíbrios dos sectores disponíveis. 

Os BIC são, entre outras questões, consequências de uma conjugação de fatores, 

entre eles, o desordenamento do território. São reféns de si mesmo e descontínuos da 

malha urbana programada. E este facto sucede porque a urbanização, na perspetiva do 

 
(5)  Vocabulário do Ordenamento do Território - Free Download PDF (silo.tips). Data da pesquisa: 20/08/2021. 

https://silo.tips/download/vocabulario-do-ordenamento-do-territorio
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crescimento demográfico, introduziu novas variáveis que o ordenamento da cidade 

inicial não acautelou para os eventuais processos de suburbanização. 

Em sede disso, Alves (2001) citado por Pimentel (2013, p. 5), diz que “assume-

se território como um sistema – sistema territorial - que integra vários subsistemas com-

plexos e instáveis, a saber: sistema humano; sistema cultural; sistema tecnológico; sis-

tema económico; sistema espacial; sistema político; sistema natural ou ecológico”. 

Um dos exemplos inspiradores em matéria relacionada com o ordenamento do 

território é a Carta Europeia de Ordenamento do Território, documento que definiu os 

princípios e as diretrizes para as ações de ordenamento territorial à escala europeia, 

adotado na Conferência Europeia dos Ministros em 1983. Nesta carta, o ordenamento 

do território é definido como “a tradução espacial das políticas económicas, sociais, 

culturais e ecológicas da sociedade”.  

Neste quesito, "o ordenamento do território é, simultaneamente, uma disciplina 

científica, uma técnica administrativa e uma política que se desenvolve numa perspe-

tiva interdisciplinar e integrada tendente ao desenvolvimento equilibrado das regiões 

e à organização física do espaço segundo uma estratégia de conjunto” (Carta Europeia 

, 1988). 

Segundo a Carta Europeia, o ordenamento do território é um importante ins-

trumento para a evolução da sociedade, partindo da cooperação internacional que ne-

cessitaria de conceitos e princípios comuns visando a redução das desigualdades regi-

onais, a organização do espaço, a melhor distribuição das atividades económicas, a 

proteção ambiental e a qualidade de vida da população (Balbim & Conte). 

Como refere Partidário (1999) citado por Pereira ( 2018), o ser humano, orga-

niza-se em grupos para a satisfação das suas necessidades. Desde os primórdios o ho-

mem sempre procurou viver em sociedade, dando prioridade às aproximações entre 

indivíduos, que acabaram por dar origem às cidades. 

Com o advento da revolução industrial nos séculos XVIII e XIX as cidades tor-

naram-se os principais pontos de atração, por oposição à vida no campo. As máquinas 

substituíram a mão-de-obra humana e, em virtude disso, os homens foram para as ci-

dades à procura das melhores ofertas de trabalho de modo a satisfazer as suas necessi-

dades. Foi neste período que ocorreu a degradação acentuada das condições ambien-

tais: “os fumos e esgotos industriais poluem o ar e a água e os operários vivem em 

condições de higiene e habitação totalmente degradantes”. 
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Os fenómenos ligados à industrialização, despovoamento rural e explosão de-

mográfica levaram a novas formas de pensar o território.  

Mas para Gaspar (1984) citado por Pereira ( 2018, p. sp) “devido aos fenómenos 

de difusão espacial, começaram a sentir-se os efeitos territoriais da industrialização”. 

Associado ao crescimento demográfico explosivo verificado na década de 50, esteve “a 

dispersão do povoamento, a terciarização de grande parte da população, a fuga do 

meio rural para as cidades e a expansão dos meios de comunicação”.  

Foi assim então, tal como defende Partidário (Partidário, 1999) que o “conceito 

de ordenamento do território surge então como resposta à necessidade de uma inte-

gração territorial que ultrapassa os limites da cidade e espaços adjacentes”. 

Sander e Maiork (2012, p. 233) numa recensão crítica conjunta ao livro “O orde-

namento do território como política pública”, de João Ferrão, apresentam-nos os resul-

tados de uma pesquisa realizada pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) 

da Universidade de Brasília, onde, entre outras questões, apontam algumas das prin-

cipais questões estruturantes sobre o ordenamento do território à escala planetária. 

Destas, destacam-se:  

• “Forte desarticulação e dispersão da ação do Estado na gestão integrada do 

território;  

• Fortes disparidades demográficas entre as regiões do litoral e interior;  

• Dificuldades para o Estado, na promoção da integração espacial dos fluxos eco-

nómicos;  

• Conflitos de uso e geral, com territórios onde prevalece a lógica de grandes 

empresas, em detrimento de grupos sociais menos poderosos e oposição e dis-

paridade entre a logística das grandes empresas e da produção familiar;  

• Disparidades na distribuição territorial das redes de informação de longa dis-

tância;  

• Distribuição desigual da infraestrutura de armazenagem no território nacional; 

• A malha ferroviária possui uma distribuição desigual e é mal explorada;  

• A distribuição e o acesso à energia não são homogéneos no país;  

• Conflitos fundiários pela propriedade e controle do território e superposição 

de categorias de uso;  

• Constituição do mercado de terras pode ser vetor de exclusão de direitos ao 

território;  

• Hierarquia das cidades e áreas de influência profundamente desiguais”. 
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Nesta ótica, a questão que se coloca é: o que significa ordenar? Para Sander e 

Maiork (2012, p. 235), basicamente “ordenam-se os múltiplos usos do território, e de 

seus recursos naturais, coexistentes em um dado tempo e no espaço. Usos impostos 

pelas atividades humanas de produção e de reprodução, abrangendo atividades indus-

triais, agrícolas, entre outros, suas formas de ocupação e padrões de produção de bens 

e serviços “. Assim, “a preocupação que se segue, consiste em saber, para que ordenar? 

É na definição dos propósitos do ordenamento que a ideologia do Estado primeiro se 

apresenta, ou seja, no discurso “. Algumas questões como as que se seguem estão pre-

sentes na maioria das leis sobre ordenamento territorial:  

• “O desenvolvimento socioeconómico equilibrado das regiões;  

• A melhoria da qualidade de vida;  

• A gestão responsável dos recursos naturais;  

• A utilização racional do território (com clareza dos critérios de racionalidade 

empregados)”. 

Ferrão (2011) citado por Sander e Maiork (2012, p. 235) entende que o ordena-

mento do território como política pública é “essencial para promover lugares, regiões, 

países e espaços transnacionais mais atrativos, sustentáveis, desenvolvidos, justos e de-

mocráticos”. 

Para Martins (2016, p. 4) “não existe uma definição completa e concisa sobre o 

Ordenamento do Território, pela sua diversidade e amplitude de objetivos a serem al-

cançados bem como pela variedade de meios que desta forma, devem ser concretizados 

para o alcance dos objetivos pretendidos”. 

Para Souza (2010) “o ordenamento territorial deve possuir uma finalidade, um 

objetivo e, segundo o Dicionário de Geografia, ele o possui”, sendo que: 

“O ordenamento do território corresponde, na 
maior parte dos casos à vontade de corrigir os desequilí-
brios de um espaço nacional ou regional e constitui um 
dos principais campos de intervenção da Geografia apli-
cada. Pressupõe por um lado, uma percepção e uma con-
cepção de conjunto de um território e, por outro lado, 
uma análise prospectiva”. (Baud e Bourgeat, 1999, p.262 
citado por Souza 2010). 

 

O ordenamento do território enquanto política pública, visa, portanto, promo-

ver ações que estimulem o desenvolvimento harmonioso das suas diferentes regiões. 

E, isso implica, equilibrar três fatores: social, económico e ambiental. Isto significa que, 

o crescimento económico, para além de se traduzir num bem-estar das populações, 

deve, de igual modo, promover ações que potenciam o equilíbrio ecológico. Porém, as 
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diferentes formas em como nos apropriamos dos lugares sem a sua prévia planificação, 

promovemos desequilíbrios ao meio ambiente. A declaração universal dos direitos hu-

manos dá a cada um de nós o direito de ter acesso a uma habitação digna para si e para 

a sua família. Ora, a produção de novos territórios sem a prévia articulação com o or-

denamento do território, promove, por um lado, exclusão sócio territorial, e, por outro 

lado, o desmantelamento de grandes hectares de terra, contribuindo para a perda de 

equilíbrio ambiental.   

Daí que, para Silveira (2011, p. 1) “o ordenamento do território é uma política 

pública e a sua finalidade máxima é a qualidade de vida da população num território 

equilibrado”. Desta forma, Silveira defende que “o ordenamento do território não é 

apenas a regulação do uso e transformação do solo, mas traduz também as políticas 

públicas de base territorial” (2011, p. 13). 

Para Amaro Alves (2007, pág.49) citado por Silveira (2011, pp. 13 - 14) entende 

que “o ordenamento do território pode ser entendido numa perspetiva restrita, como 

um processo integrado de organização do espaço biofísico ou como a compreensão, 

entendimento e avaliação da arrumação do território bem como da sua génese “. Num 

sentido mais lato, “uma política pública, que corresponde à definição mais adequada 

das intervenções do Estado, tendo como pano de fundo a promoção de uma estrutura 

territorial equilibrada com vista a ultrapassar os problemas da organização do territó-

rio.” 

2.3. A urbanização e as suas dimensões 

Com o passar do tempo, o mundo urbanizou-se. Assim, o homem, enquanto ser 

social, tornou-se o protagonista na modificação da paisagem natural. Para Carvalho et 

al (2008, p. 13) “o aumento da taxa de urbanização vem-se refletindo no crescimento 

dos núcleos urbanos e, ao mesmo tempo, processa-se com a perda de efetivos popula-

cionais nos espaços rurais”. Por conta disso, a ruralidade vem perdendo protagonismo 

face à urbanidade, trazendo consigo mudanças profundas nas cidades contemporâ-

neas.  

Entretanto, a urbanização enquanto processo social pode ser entendido em qua-

tro perspetivas. Primeiro, implica o crescimento da população numa determinada ci-

dade (em paralelo com o decréscimo do número de habitantes residentes em áreas ru-

rais). Segundo, implica o processo de transição da população do campo para cidade 

(quando ocorre de forma contínua e em grande número, denomina-se êxodo rural). 
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Terceiro implica a transformação de um espaço essencialmente rural em urbano. 

Quarto, o processo consiste na criação de áreas urbanas novas. 

A urbanização pode ser entendida como conjuntos de técnicas práticas ou teo-

rias, que fazem com que uma área urbana passa a possuir uma infra-estrutura eficaz, 

planeamento, embelezamento (…)”6. A urbanização é, portanto, o momento “em que 

uma região ou um território passa por modernização de suas características, transfor-

mando-se de rural para urbano. Ela não representa apenas o crescimento da população 

da cidade, mas o aumento desta em relação aos habitantes do campo”7.  

Historicamente, a urbanização ocorreu de forma diferenciada nos chamados 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos primeiros, enquanto processo 

de saída massiva da zona rural para a urbana, foi amplamente motivada pela revolução 

industrial, processo que levou a modernização técnica das sociedades urbanas, atra-

indo as populações do campo para a cidade.  

Relativamente à influencia da industrialização no processo de urbanização, 

Sposito (sd, p. 57)  entende que, “a expressão da urbanização via industrialização não 

deve ser tomada apenas pelo elevado número de pessoas que passaram a viver em 

cidades, mas sobretudo, porque o desenvolvimento do capitalismo industrial provo-

cou fortes transformações nos moldes da urbanização, no que se refere ao papel de-

sempenhado pelas cidades, e na estrutura interna destas cidades”. Porém, Castells 

(1977) sugere que “ao invés de se falar de urbanização, que se fale de produção social 

das formas espaciais, na perspetiva de apreender "as relações entre o espaço construído 

e as transformações estruturais de uma sociedade". 

Segundo os dados do relatório das Nações Unidas sobre a urbanização mun-

dial, estima-se que 68% da população mundial resida em áreas urbanas até 2050, cor-

respondendo a um aumento de 90% face aos valores atuais, em países da Ásia e de 

África. Com um aumento populacional previsto de 2,5 bilhões de pessoas nas cidades, 

espera-se que o resultado agrave as pressões e a procura de recursos naturais, sociais e 

económicos 8. 

No geral, a condição necessária para que um país, Estado, região ou cidade, 

sejam considerados urbanizados, é que, “a quantidade de pessoas a viverem na cidade 

deve ser maior em relação aos que vivem no campo”9.  

 
(6) Urbanização - Dicio, Dicionário Online de Português. Data: 19/02/2021; 
(7) Pin em Estudo (pinterest.com). Data da pesquisa: 19/02/2021; 
(8) https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf. Data da pesquisa: 20/02/2021; 
 
(9) Urbanização | Urbanização | Cidade (scribd.com). Data da pesquisa: 19/02/2021 

https://www.dicio.com.br/urbanizacao/
https://br.pinterest.com/pin/335377503503182202/
https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
https://www.scribd.com/presentation/14765220/urbanizacao
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No entanto, a urbanização tem que ser vista muito para além do aspeto quanti-

tativo. Ela representa um dos grandes desafios que as cidades contemporâneas têm 

enfrentando. O rápido crescimento das populações na cidade não é, muitas vezes, 

acompanhado de políticas públicas adequadas, o que tem contribuído para a multipli-

cação dos problemas sócio territoriais.  

A cidade de Luanda, em Angola, palco do presente estudo, evidencia as assi-

metrias sócio territoriais decorrentes dos processos de rápida urbanização: o cresci-

mento demográfico acelerado, conjugado com as insuficiências de políticas públicas 

que estimulam o bem-estar social, tem, de certo modo, agudizado problemas sociais 

tais como o elevado índice de desemprego, a crescente taxa de inflação, a insuficiências 

de serviços públicos, entre outros. 

Uma das diversas formas de controlo da urbanização enquanto processo de 

transição campo – cidade, é a redução das assimetrias territoriais. Dito de outro modo, 

a planificação estatal e a criação de estratégias com vista ao desenvolvimento regional, 

poderia desincentivar as migrações internas, deslocações essencialmente motivadas 

pela necessidade e procura de melhores condições de vida, e fixar as populações de 

forma mais equilibrada, contribuindo assim para a correção de assimetrias regionais. 

De um modo geral, “a urbanização não planificada prejudica a possibilidade de 

um desenvolvimento sustentável das estruturas urbanas, ocasionando exclusão, in-

chaço urbano e incapacidade de gerir os impactos causados pelas aglomerações popu-

lacionais” (Cabral & Cândido, 2019, p. 4). 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (ONU-Habi-

tat, 1996) declarou o advento de uma “era urbana”, gerada pelo rápido crescimento da 

população mundial nas cidades (Brenner, 2018, p. 262). Na mesma direção, Brenner 

(2018) defendeu que “as geografias da urbanização, ou seja, aquelas concebidas du-

rante muito tempo com respeito às populações densamente concentradas e aos entor-

nos construídos das cidades, estão adquirindo morfologias novas e de maior enverga-

dura, que perfuram, atravessam e fazem explodir a antiga divisão entre o urbano e o 

rural”. 

E é neste contexto, sobre o crescimento rápido das cidades e as pressões subja-

centes, que introduzimos o conceito de suburbanização.  

2.2.1. A Suburbanização  

A suburbanização dá-se, portanto, quando o crescimento físico ou populacional 

vai para além dos limites geográficos definidos.  
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Segundo Vázquez (1992), a suburbanização, tal como a periurbanização e a ru-

rbanização, são algumas das diferentes formas de designações vulgarmente utilizadas 

nos estudos do crescimento dos espaços adjacentes aos aglomerados urbanos. Regra 

geral, os subúrbios, consequência do processo de suburbanização, são espaços sujeitos 

aos efeitos da dinâmica expansiva das cidades.  

Portanto, nos espaços periurbanos não existe uma distinção nítida entre o 

campo a cidade”10. Vázquez (1992, p. 14) ao citar (Mayer e Beegle, 1947; Kurtz e Eicher, 

1958; Duncan e Reiss, 1950; Pryor, 1968), entende que, “a suburbanização é, portanto, 

situada num continuum rural – urbano”. 

De acordo com Vázquez (1992, p. 11), “a suburbanização se inicia e se esgota no 

fenómeno da evolução e expansão urbana e/ou constitui uma nova forma de organi-

zação sócio espacial”. Daí que a análise do fenómeno da suburbanização se apoie na 

gradação urbano cêntrica de atributos demográficos (densidade populacional), morfo-

lógico (tipo e intensidade do uso do solo) e funcionais (diversidade de funções e ativi-

dades). 

Martin (1956), Fava (1956) e Whyte (1957), consideram que o processo “pode 

estar associado a um novo modo de vida, distinto do modo de vida urbano”. De outra 

forma, a suburbanização dá-se por meio “da expansão das cidades pela ocupação ur-

bana dos subúrbios. Por sua vez, os subúrbios, são áreas periféricas, mais ou menos 

urbanizadas, das cidades e totalmente dependentes destas”11. “A expansão urbana faz-

se à custa das áreas periféricas das cidades, dando origem à ocupação urbana dos su-

búrbios”12.  

A este propósito, a suburbanização enquanto processo da materialização dos 

subúrbios dá-se em duas fases distintas. “O primeiro, de forma centrípeta, isto é, para 

além do seu crescimento natural as cidades são espaços recetores de populações oriun-

das dos meios rurais. Exercem também forte poder de atração sobre as atividades eco-

nómicas dos setores secundários e terciário. O segundo, através da fase centrífuga, isto 

é, a contínua concentração da população e das atividades económicas no interior do 

perímetro urbano desencadeia numa fase posterior à desconcentração urbana em dire-

ção às áreas periféricas”13.  

 
(10) A expansão urbana em Portugal - Geografia 11º ano (slideshare.net). Data da pesquisa: 20/02/2021; 
(11) O que é suburbanização – Pesquisa Google. Data da pesquisa: 20/02/2021; 
(12) Idem; 
(13) Idem 

  

https://pt.slideshare.net/713773/a-expanso-urbana-em-portugal-geografia-11-ano
https://www.google.com/search?q=o+que+%C3%A9+suburbaniza%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwip6ofMtfjuAhXGDGMBHW0NArIQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1350&bih=640#imgrc=tkehzRXKzUjOCM
https://www.google.com/search?q=o+que+%C3%A9+suburbaniza%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwip6ofMtfjuAhXGDGMBHW0NArIQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1350&bih=640#imgrc=flTBq-t4HXhI_M
https://www.google.com/search?q=o+que+%C3%A9+suburbaniza%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwip6ofMtfjuAhXGDGMBHW0NArIQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1350&bih=640#imgrc=flTBq-t4HXhI_M
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Os subúrbios ou áreas periféricas são lugares que ganharam corpo ao longo do 

processo de suburbanização. Facto é que, muitos destes lugares se produziram à mar-

gem do quadro legal vigente para cada contexto geográfico. A ausência de um planea-

mento urbano contínuo e estratégico, até certo ponto, promove a dispersão urbana fora 

dos limites formais das cidades. Contudo, esta afirmação não pode deixar entender que 

no interior das cidades não haja igualmente bairros com essas características, pois mui-

tas cidades foram erguidas numa lógica de informalidade, tendo sido posteriormente 

alvos de operações de reconversão urbana.  

Neste trabalho pretendemos também analisar estas lógicas de expansão das 

áreas urbanas para os subúrbios e a sua relação à cidade. A esse propósito, Domingues 

(1996) defende que, enquanto agregado social, o subúrbio se define não pela densidade, 

mas pela dependência das áreas centrais. Os suburbanos procuram serviços inexisten-

tes nos subúrbios, nas vizinhanças, ou seja, nas áreas adjacentes e/ou nos centros ur-

banos.  

Os subúrbios pela sua lógica espacial, dificilmente têm uma adequada cober-

tura de equipamentos de utilização coletiva e apresentam até, muitas vezes, uma infra-

estruturação débil, funcionando muitas vezes como dormitórios das populações que, 

no dia-a-dia, trabalham na cidade e dela dependem: “independentemente do escalão 

social dos seus ocupantes, o subúrbio é quase sempre analisado enquanto lugar predo-

minantemente residencial” (Domingues, 1996, p. 6). 

A dependência do centro da cidade leva assim ao aumento de movimentos pen-

dulares e a vias de circulação muitas vezes congestionadas. Ainda de acordo Domin-

gues (1996), os subúrbios são mais frequentes em cidades alargadas “e para identificar 

um subúrbio, qualquer que seja o lugar, implica uma ideia de fragmentação do espaço 

urbano. Nesta conceção, é a margem, o extramuros, o território impreciso e não conso-

lidado do ponto de vista urbanístico” (Domingues, 1996, p. 6). 

 Segundo o autor, sobretudo na Europa, o subúrbio pode estar associado a um 

pré-conceito social e a uma dimensão simbólica de exclusão: “o subúrbio corresponde 

normalmente a uma representação social estigmatizada. O subúrbio é um lugar de ex-

clusão, da marginalidade e da segregação social, da anomia, da ausência de uma noção 

de pertença a um lugar, do défice da cidadania, entre outros” (Domingues, 1996, p. 7). 

Numa perspetiva mais baseada na literatura e realidade americana, o subúrbio pode 

ter uma representação totalmente distinta e corresponder à separação do caos inerente 

ao centro da cidade.  
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Para o presente estudo interessa o conceito de suburbanização enquanto expan-

são da cidade, mais especificamente nos casos em que, quando não é planificada, se 

pode traduzir na expansão e proliferação de áreas informais nos subúrbios.  

Em Luanda, como em outras partes do mundo em desenvolvimento, em muitos 

destes bairros, não há número de polícia ou qualquer número de morada associado à 

residência. A estrutura urbana local é desordenada. Os BIC podem, também, ser clas-

sificados como bairros anónimos, em que em situações de emergência, como inunda-

ções, incêndios ou assaltos à residência, se torne difícil a intervenção em tempo útil 

para os serviços de proteção civil e bombeiros ou das forças da ordem. E este aspeto 

não é senão uma marca do esquecimento a que estes territórios foram submetidos.  

Deidre Mask, no livro “The Address Book, What Streets Address Reveal About 

Identity, Race, Wealth and Power”, explora como endereços e números de casas estão 

relacionados com o sentimento de inclusão, uma vez que empoderam as pessoas ao 

ajudá-las a sentirem-se parte sociedade (Rosário, 2020). 

Em termos gerais, a consolidação do processo de suburbanização resulta da 

conjugação de vários fatores: a escassez e o elevado custo da habitação no centro das 

cidades (as pessoas procuram habitações mais baratas fora do centro), a inexistência de 

políticas públicas direcionadas à habitação, funcionais e capazes de fomentar a cons-

trução dirigida em terrenos infra-estruturados e a existência de vastos espaços sem 

ocupação nas áreas suburbanas.  

As consequências da suburbanização podem ser várias, tais como: o congestio-

namento das vias de acesso às cidades sobretudo nas horas de ponta; o stress e o ner-

vosismo agravados pelo cansaço e o aumento da distância tempo gerados durante os 

percursos pendulares, o aumento das despesas com transportes, públicos ou particula-

res, o surgimento das cidades-satélite14 e das cidades-dormitório15, a destruição do solo 

agrícola, que vão dando lugar a habitação, estradas, indústria, entre outros. Associado 

a estes fatores, pode estar a construção sem nenhum modelo de desenvolvimento, que 

 
(14) Cidade - satélite, principais características: têm uma função residencial e funcional capaz de satisfazer as necessi-
dades da população, incluindo emprego; estão dotadas de infra-estrutura e equipamentos de apoio que lhes conferem 
um dinamismo socioeconómico importante; são de segunda grandeza, pois continuam dependentes, económica e fi-
nanceiramente, da cidade principal mais próxima. Esta informação encontra-se disponível em: A expansão urbana em 
Portugal - Geografia 11º ano (slideshare.net). Data da pesquisa: 20/02/2021 
 
(15) Cidade – dormitório, principais características: não existem atividades suficientes para empregar a sua população 
ativa; não estão dotados de infra-estruturas e equipamentos que permitam satisfazer as necessidades diárias da popu-
lação; são as que mais contribuem para o aumento de movimentos pendulares. Esta informação encontra-se disponível 
em: A expansão urbana em Portugal - Geografia 11º ano (slideshare.net). Data da pesquisa: 20/02/2021 
 

https://pt.slideshare.net/713773/a-expanso-urbana-em-portugal-geografia-11-ano
https://pt.slideshare.net/713773/a-expanso-urbana-em-portugal-geografia-11-ano
https://pt.slideshare.net/713773/a-expanso-urbana-em-portugal-geografia-11-ano
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acaba por conferir à paisagem um espeto pouco aprazível, caótico e desorganizado e o 

aumento dos bairros clandestinos.  

O conceito de suburbanização afunila já, de algum modo, a vastidão de aspetos 

ligados ao processo de criação das urbes e direciona a temática para o objeto de estudo 

deste trabalho.  

2.3. O direito à habitação  

O direito a Habitação está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos (artigo 25), na Declaração de Vancouver sobre os Assentamentos Humanos 

(1976), na Agenda 21 (1992), na Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Hu-

manos (1996), na Agenda Habitat (1996) e na Declaração do Milénio e nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (2000), assim como em outras declarações que ajudaram 

a esclarecer vários aspetos do direito a uma habitação adequada e reafirmaram com-

promissos dos Estados para a sua realização (Gomes, 2005). 

 

“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 
suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o 
bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao ves-
tuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda 
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à 
segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios 
de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade” (Nações Unidas, 2004, p. 8). 

 

Em 1976, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, em Vancouver, no 

Canadá, a primeira conferência relativa aos assentamentos humanos. Em 2006, trinta 

anos mais tarde, realizou-se na cidade de Istambul, na Turquia, a segunda conferência. 

Nesta última, constatou-se que os problemas identificados com na primeira conferência 

eram os mesmos: “a decade later, there was a dramatic shift in government attitudes on pro-

viding services and housing to the urban poor. Centralised interventions were perceived to be 

bureaucratic planning methods that used topdown approaches.”  

A questão da habitação está longe de ser resolvida, pois segundo o Relatório 

Global da UN-Habitat de 2005, sobre os assentamentos humanos, para responder ao 

número de famílias é preciso por ano 35,1 milhões de fogos (Silveira, 2001).  

“No 5º Fórum Urbano Mundial realizada na cidade do Rio de Janeiro em 2010, 

sob a égide da UN-HABITAT sob o lema “o Direito à Cidade – Unindo o Urbano Divi-

dido” verificou-se que, apesar de 227 milhões deixaram de viver em áreas residenciais 
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de barraca e degradadas; os problemas de habitação atingiam ainda um número con-

siderável da população mundial, bem como a permanência de áreas residenciais sem 

equipamentos e infra-estruturas sociais básicas” (Silveira, 2001). 

Face ao comércio informal e em certos casos mesmo ilegal de espaços, o cresci-

mento urbano nem sempre é linear quanto às condições básicas de habitabilidade dos 

diferentes bairros novos, visto que nem sempre os serviços essenciais acompanham a 

dinâmica de crescimento destes bairros. Neste domínio,  

 
“o essencial pode estar na capacidade dos Esta-

dos garantirem habitações adequadas aos que, por situ-
ações de carência e vulnerabilidade várias, estão excluí-
dos do acesso à mesma, bem como na capacidade de re-
gulação da oferta e da procura de habitação segundo 
princípios de equidade de acesso, sustentabilidade e jus-
tiça social, criando condições para a acessibilidade gene-
ralizada a uma habitação condigna e precavendo fenó-
menos de segregação socio territorial, gentrificação, des-
povoamento dos centros urbanos e periferização habita-
cional. Estes desígnios só podem ser alcançados através 
de estratégias claras, sobretudo na definição dos seus 
objetivos, públicos-alvo, recursos e critérios de partilha 
de competências e responsabilidades entre a esfera pri-
vada e a pública e entre os vários organismos e níveis de 
governo” (Mares, 2013, p. 5).  

 

Não obstante as recomendações e metas que resultam das conferências interna-

cionais, declarações e planos de ação, os problemas da habitação assumem proporções 

mais graves nos países em desenvolvimento, sobretudo devido à ausência de políticas 

de habitação e solos sólidas, e à implementação de medidas esporádicas e não perma-

nentes para responder às necessidades das populações de baixa renda.  No caso espe-

cífico das cidades, geralmente não existe uma gestão dos centros urbanos capazes de 

acompanhar o crescimento urbano e contornar os fenómenos urbanísticos marginais 

(Silveira, 2001). 

"Sendo o mapa da “ilegalidade urbana” consentâneo com o da pobreza, a ex-

tensão e a persistência da informalidade não encontram explicação somente na po-

breza" (Smolka, 2003), já que nem todos os ocupantes dos bairros informais são pobres 

e a taxa de novas ocupações irregulares de terra é muito maior do que a taxa de au-

mento do número de novas famílias pobres. No caso da África Subsaariana, e de An-

gola em particular, existem outras explicações como os processos de descolonização, 

as "dinâmicas do desenvolvimento económico e político, onde podemos destacar aspe-

tos como, por exemplo, o impacto das crises económicas sobre o sector formal, o cres-

cimento de grandes cidades, a problemática das oportunidades de trabalho e a incapa-

cidade dos governos de lidarem com os desafios da urbanização" (Guevaane, 2019). 
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Em Setembro de 2015, 193 países acordaram os 17 ODS, sendo o 11º relativo às 

“Cidades e comunidades sustentáveis”, e tem como meta tornar as cidades e os assen-

tamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030: "aumentar a 

urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planeamento e gestão de 

assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países". 

(PNUD, 2017). 

A habitação é uma necessidade básica para a socialização do individuo. É um 

espaço de interação e de coesão familiar. Tanto é, que a desestruturação familiar tem 

um peso significativo na qualidade da vida sócio territorial. “A habitação, o lugar onde 

se habita, sempre foi tema de grande relevância em todos os momentos da história da 

humanidade. Nas suas diversas expressões: abrigo, lar, morada, residência, alojamento 

– a habitação é tese recorrente para inúmeras obras teóricas, relatórios técnicos, artigos 

científicos e de opinião” (Marques, 2012, p. 19).  

Entretanto, a questão de habitação não pode ser analisada por uma única disci-

plina. “A problemática da habitação não pode reduzir-se, somente, ao jogo entre a 

oferta e a procura, ela é muito mais complexa, uma vez que, a habitação é vivida e 

habitada, sendo nesta dupla dimensão que se constrói a sua identidade e a sua própria 

função social”.16 

Bachelard (1992) citado por Marques (2012) defende que “habitação é o nosso 

primeiro universo. Representa o lugar de ancoragem territorial para cada um de nós. 

É o espaço onde se desenrola o quotidiano íntimo dos indivíduos e das famílias, o lugar 

de residência constitui também um pólo em torno do qual se organizam as sociabilida-

des. Habitar é uma experiência quotidiana para inúmeros seres desde o seu primeiro 

dia de vida: a aranha na teia, o caranguejo eremita na sua concha, o pássaro no ninho, 

o lobo na cova e o homem na sua casa”. Portanto, a habitação, é o nosso canto no 

mundo. 

Para Pasternak (2016, p. 51), “o grau de entendimento de habitação, está relaci-

onado a serviços de infraestrutura e equipamento social”. 

O relatório da WHO (2010) citado por Pasternak, (2016, p. 51), define quatro 

aspectos fundamentais relacionada ao conceito de habitação: 

• Casa – a estrutura física; 

• Lar – a estrutura económica, social e cultural estabelecida pela família residente; 

 
(16) https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo9261.PDF. Data da pesquisa: 11/10/2020 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo9261.PDF
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• Bairro – são ruas, lojas, igrejas, escolas, área verde e de recreação, transporte 

etc., que circundam a casa; 

• Comunidade – inclui os que moram, trabalham ou prestam serviços no bairro. 

Para Marques (2012, p. 19) “A habitação é o símbolo mais proeminente do es-

forço realizado pelo homem para “domesticar” o espaço”. Para este autor, a habitação 

tem como função básica a “proteção física dos indivíduos e das famílias, a construção 

de uma habitação opera genericamente em dois caminhos:  

• Na organização da vida quotidiana como configuração espacial que constitui 

referência para o território em que vivemos e nos movemos. Estamos longe ou 

perto das coisas e das pessoas que nos rodeiam, consoante tudo isso se encontre 

mais ou menos distante do lugar onde se tem a morada.   

• Na representação do fator mais continuado da organização física que vemos 

nas cidades, dado o seu predomínio sobre todas as outras formas construídas 

enquanto elementos mais simples e repetido do ambiente humano”. 

O estudo da habitação envolve, deste modo, a análise de uma parte significativa do 

sector económico nacional, um conjunto de instituições e agentes, as alterações demo-

gráficas, as migrações e as preferências sociais relativas ao alojamento (Matos, 2001). 

Tal como já nos referimos no capítulo inicial desta pesquisa, o problema da ha-

bitação é produto da correção de múltiplos fatores. Para se ter uma habitação condigna, 

é indispensável ter um bom emprego e uma vantagem económica. Caso contrário, não 

será possível ter acesso a uma casa com as melhores condições de habitabilidade.  

“De acordo a lei internacional e nacional, a habi-
tação representa uma casa, um local seguro, do qual não 
corremos riscos de sermos expulsos e com a cesso a ser-
viços de saúde e educação apropriado, bem como um 
emprego digno. Habitação é a base da estabilidade e se-
gurança de uma pessoa ou família. O centro da vida so-
cial, emocional e, por vezes, económica. A habitação é 
um direito humano e não uma mercadoria como, por ve-
zes e mais recentemente tem sido encarada. Dispor de 
uma habitação condigna é considerado, universalmente, 
uma das necessidades básicas do ser humano”17.  

O estudo da habitação compreende, fundamentalmente, duas escalas de aná-

lise: 

 
(17) Dicionário de desenvolvimento adaptado em vários relatórios da UNO. [Acedido em 11 de outubro de 2020] Dis-
ponível a partir de: https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/.  
 

https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/
https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/
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✓ “Uma escala macro, em que as preocupações são mais globais, salien-

tando-se o estudo da habitação relativamente a outros setores económi-

cos, nomeadamente o estudo do emprego e produtividade do sector da 

construção e o seu financiamento; 

✓ Uma escala de análise micro, cujo objetivo reside nas explicações da de-

cisão individual da localização podendo-se distinguir os modelos que 

privilegiam os movimentos casa trabalho e a mobilidade residencial, e 

os que se apoiam sobre o princípio de que as razões determinantes da 

localização são as inerentes à satisfação com o alojamento (preço, tipo, 

características do ambiente, entre outros.).” (Dicionário de Desenvolvi-

mento, sd18) 

 “À primeira vista poderia parecer insólito que 
um tema, como o da habitação, constituísse uma questão 
de direitos humanos. Basta, porém, observar o direito in-
ternacional ou as legislações nacionais, e pensar em tudo 
o que um lugar seguro para viver pode representar para 
a dignidade, a saúde física e mental e a qualidade geral 
de vida do ser humano, para que se comecem a revelar 
algumas das implicações da habitação, no domínio dos 
direitos humanos. Dispor de uma habitação condigna é 
universalmente considerada uma das necessidades bási-
cas do ser humano” (Nações Unidas, 2004, p. 6). 

Existem outras necessidades básicas ligadas à habitação, como o abastecimento 

de água potável e o saneamento. De acordo com o Relatório de Avaliação da Década, 

1990, da Organização Mundial de Saúde (OMS), 1,2 biliões de habitantes dos países em 

desenvolvimento não têm acesso a água potável e 1,8 biliões não dispõem de sanea-

mento básico. "Estes números permitem imaginar a dimensão da ação que é necessário 

empreender para assegurar a realização efetiva do direito a uma habitação condigna” 

(Nações Unidas, 2004, p. 7). 

Com o passar do tempo, e tendo em conta os novos paradigmas do capitalismo, 

o direito e o acesso à habitação “perdeu a sua função social e passou a ser como veículo 

para a riqueza e lucros” (Dicionário de Desenvolvimento, sd19). Face a este cenário, as 

populações economicamente vulneráveis vão perdendo cada vez mais espaço face às 

opções das sociedades capitalistas – economia do mercado – que privilegiam os lucros 

em detrimento das ações de carácter social. Assim, cabe aos Estados, de acordo com as 

suas prioridades, promover as políticas públicas de habitação mais inclusivas, que be-

neficiem a equidade social e a coesão territorial.  

 
(18) https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo9261.PDF. Data: 11/10/2020 
(19) Dicionário de desenvolvimento adaptado em vários relatórios da UNO. [Acedido em 11 de outubro de 2020] Dis-
ponível a partir de: https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/. 

https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo9261.PDF
https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/
https://ddesenvolvimento.com/portfolio/habitacao/
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Quanto às políticas de habitação social, estas são desenvolvidas no âmbito da 

implementação de políticas públicas de habitação para mitigar os efeitos mais relevan-

tes do déficit habitacional das populações economicamente vulneráveis. A implemen-

tação de programas de habitações sociais depende de contextos. Por exemplo, a densi-

dade demográfica associada à pobreza representa um grande peso na ineficácia da im-

plementação das políticas públicas de habitação. 

“A oferta habitacional representa a combinação de um conjunto de inputs: faci-

lidades físicas (materiais), capital, terrenos e trabalho (incluindo a capacidade empre-

endedora das empresas de construção), ou seja, um conjunto de factores de produção 

que permitem a atividade produtiva das empresas. Destes inputs derivam uma série de 

outputs, que incluem: 

✓ O abrigo, isto é, um local para viver e se proteger dos elementos natu-

rais; 

✓  Um direito;  

✓  A satisfação e status, uma vez que a posse da casa, principalmente as 

de melhor qualidade e em localizações prestigiadas, confere uma satis-

fação social e é um símbolo da classe social a que se pertence;  

✓ Um conjunto de atributos do meio e equipamentos oferecidos, com im-

pacto nos preços da habitação;  

✓ A acessibilidade aos locais de trabalho, ao comércio, ao lazer ou, ainda, 

à família e aos amigos;  

✓ Custos de manutenção e de gestão da casa, que englobam a renda, as 

amortizações de empréstimos, os impostos, seguros e taxas de condomí-

nio e;  

✓ Um conjunto de relações sociais, uma vez que a ocupação de uma casa 

define a posição social que as pessoas ocupam na estrutura social e es-

pacial de uma comunidade, sendo um espaço fundamental de socializa-

ção e de construção da personalidade individual.  

✓ A habitação está fortemente dependente de um conjunto de regulamen-

tações impostas pelos diferentes níveis de poder” (Matos, 2001). 
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Figura 5: Os serviços gerados pela habitação  

Fonte: BOURNE, Larry S. - The Geography of Housing, 1981, p. 15 

 

“O indicador referente à habitabilidade da uni-
dade habitacional diz respeito ao conjunto de aspectos 
que interferem na qualidade de vida e comodidade dos 
moradores, bem como na satisfação de suas necessida-
des físicas, psicológicas e sociais [...]. O indicador de ha-
bitabilidade urbana parte do pressuposto de que a mo-
radia é entendida em seu sentido amplo, conjugando-se 
ao direito à cidade. Essa avaliação deve verificar em que 
medida a habitação responde a uma preocupação dessa 
ordem, de estar inserida na malha urbana, baseada em 
sua relação com a rede de infraestrutura e a possibili-
dade de acesso a equipamentos públicos” (Oliveira A. B., 
2013, p. 78).  

 

 

Quadro 1: Indicador de habitabilidade 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 
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O Quadro 1 apresenta o Indicador de habitabilidade para avaliação do aspeto 

Produto de acordo com a Metodologia de avaliação dos programas de habitação e sa-

neamento financiados com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

 A habitabilidade é determinada pela relação e adequação entre os homens e seu 

ambiente e refere-se a como cada uma das escalas territoriais é avaliada de acordo com 

a sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas. Este conceito está relacionado 

com o cumprimento mínimo de normas, uma vez que habitabilidade é a qualidade de 

habitável, e em particular que, de acordo com certas normas legais, tem um local ou 

um lugar de vida.  

Cabrita (2008), na obra 'A Cidade Habitável', aponta três direções para se aferir 

os níveis de não habitabilidade nas cidades contemporâneas. Elas são de três diferentes 

naturezas:  

✓ Ambiental: poluição do ar e do solo; escassez de água potável; ausência de es-

paços e elementos naturais; ruídos, entre outros.  

✓ Social: exclusão social, insegurança pública (impunidade, marginalidade social, 

entre outros.); perda de referências; falta de emprego e trabalho; envelheci-

mento sócio demográfico; apatia social, entre outros. 

✓ Urbanística: casas vazias; falta de pequeno comércio; equipamentos e serviços 

colectivos deficientes; espaço público abandonado, desorientador e desconfor-

tável; desconfiança na gestão da cidade; entre outros. 

Neste âmbito, o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo (NAU), (2011) sublinhava 

que “As cidades são atualmente os motores do desenvolvimento. São ainda os territó-

rios onde se concentra mais população, mais oportunidades e mais problemas. As 

questões ligadas ao urbanismo e à gestão urbanística assumem assim na atualidade 

uma importância fulcral”. 

2.4. O Bairro  

Milton Santos, geógrafo brasileiro, defendeu que todos objetos espaciais inte-

ressam à geografia (Santos, 1999). E, como tal, um bairro é um objeto espacial e, nesta 

lógica, interessa à geografia.  

Outras definições se referem ao bairro como uma entidade física e geográfica. 

Para Aulete (1948) um bairro é uma das áreas principais em que se divide uma cidade.  
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Ximenes (2000, p. 112) e Almeida (1981, p. 420) citados por Bezerra (2011, pp. 

22-23) entendem que, um bairro é “Cada uma das grandes divisões de uma cidade” e 

“Cada uma das divisões principais de uma cidade; porção do território de uma povo-

ação”. 

Ferreira (2004, p. 252) citado por Bezerra (2011, p. 23) definiu o bairro como 

“Cada uma das partes em que se costuma dividir uma cidade ou vila, para mais precisa 

orientação das pessoas e mais fácil controlo administrativo dos serviços públicos”.  

Considerando outras dimensões do bairro, designadamente a social, aparecem 

definições como a de Lefebvre (1975) que se refere ao mesmo como uma unidade na-

tural da vida social devido à ideologia comunitária inserida na sua base. 

Para Bezerra (2011, p. 23) ressalta, para além dos aspetos físicos, os laços afeti-

vos como estando intimamente ligados à população do bairro. 

"[...] além de determinado território, o bairro se 
caracteriza por um segundo elemento, o “sentimento de 
localidade” existente nos seus moradores, e cuja forma-
ção depende não apenas da posição geográfica, mas tam-
bém do intercâmbio entre as famílias e as pessoas, ves-
tindo por assim dizer o esqueleto topográfico. [...] O que 
é bairro? - perguntei certa vez a um velho caipira, cuja 
resposta pronta exprime numa frase o que se vem ex-
pondo aqui: - Bairro é uma naçãozinha. - Entenda-se: a 
porção de terra a que os moradores têm consciência de 
pertencer, formando uma certa unidade diferente das 
outras." 

Antunes (1991) ao citar Pereira (2008, p. 10), defende que, “o bairro possui uma 

lógica própria, localizada, que reorganiza, transforma e inventa o próprio espaço. É um 

processo dinâmico de múltiplas práticas quotidianas, de “maneiras de fazer”, de “ma-

neiras de estar” – táticas, estratégias, hexis corporais – que são representadas no espaço. 

No entanto, essa dinâmica, também não deve ser entendida isoladamente, mas na sua 

combinação com os elementos da estrutura social global”. 

De acordo com a Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento (1987) 

citado por Pereira (2008, p. 10): 

“Para uns, é ao nível da unidade de vizinhança 
que se organiza toda a vida e que estabelecem as redes 
de relações; para outros, o bairro é um ponto de referên-
cia que permite a inserção em diversos grupos organiza-
dos localmente, por exemplo, em organizações culturais, 
paroquiais e recreativas locais para certas franjas de clas-
ses médias; para outros ainda, o bairro é avaliado a partir 
da inserção do alojamento num meio envolvente consi-
derado de qualidade, embora as relações criadas e os ser-
viços utilizados sejam escolhidos independentemente do 
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critério da proximidade espacial. Por conseguinte, as ex-
pectativas em relação à vida dos bairros diferem e as so-
lidariedades não desenvolvem necessariamente de ma-
neira privilegiada com base espacial.” (2008, p. 10). 

 

Pereira refere algumas problemáticas associadas aos bairros nos dias de hoje 

(2008, p. 10): “o isolamento do bairro em si, as dificuldades económicas, a pobreza in-

telectual e de desenvolvimento social e a criminalidade”. Porém, um bairro não pode 

ser analisado numa perspetiva única e exclusiva da pobreza. Estes problemas não são 

comuns nem condição própria de todos os bairros. Os que divergem e não encaixam 

neste modelo, não são alvos do nosso estudo. No capítulo três, acordaremos o tema de 

forma breve.   

2.4.1. Os Bairros Informais Críticos. 

Moreira (2013) entende que as transformações sócio espaciais que ocorreram e 

ocorrem nas cidades dependem da forma como os atores sociais se apropriam do es-

paço geográfico, consomem e o produzem, resultando, assim, no surgimento de novas 

áreas de ocupação e utilização do solo e a formação de novas áreas urbanas.  

Uma observação empírica sugere que a ocupação e formação dos BIC coloca as 

populações economicamente vulneráveis como os protagonistas do processo de forma-

ção de novas áreas urbanas informais. Tanto é, que os BIC resultam duma significativa 

escassez de políticas públicas socialmente inclusivas e territorialmente transversais. 

Deste modo, a compreensão espacial dos BIC está relacionada ao perfil socioeconómico 

dos seus ocupantes. 

De acordo com Garcia (2013), as dimensões da construção informal precária, 

que no nosso caso se refere aos BIC, ultrapassam a dimensão espacial e incluem as 

vertentes social, económica e ambiental.  

A dimensão social dos BIC prende-se com questões relacionadas com índices 

de empregabilidade, o estado da saúde, alimentação, educação e criminalidade das po-

pulações que neles habitam. 

Geralmente, nos espaços classificados como bairros informais críticos, e tendo 

em conta os seus modos de formação e expansão, é gritante a estatística da população 

ativa desempregada. E isso tem tido repercussões nas diferentes áreas da vida urbana. 

Existem também problemas associados à saúde, agravados pelo tendencial aumento 

de densidade populacional nestes bairros, pela falta de infra-estrutras salubres e insu-
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ficiência de equipamentos de saúde. Estes fatores, bem como as condições socioeconó-

micas, levam muitas vezes a população local a optar pela automedicação ou pela pro-

cura de serviços de saúde em territórios vizinhos ou nos centros urbanos.  

Relativamente à alimentação, o número de refeições a realizar diariamente não 

cobre cabalmente as necessidades das populações. Nos BIC, a insuficiência dos equi-

pamentos escolares faz com que um elevado número de crianças com idade escolar não 

tenha o mesmo acesso à escola. Nestes territórios, os serviços de apoio e segurança, 

como polícia, são geralmente insuficientes. Por serem espaços geograficamente invisí-

veis, os habitantes destes bairros dificilmente beneficiam de serviços de policiamento 

e outros serviços à medida das suas necessidades. 

A dimensão económica pode ser entendida como toda a ação pensada, planeada 

e executada a partir de uma matriz de desenvolvimento económico com a finalidade 

de gerar melhoria na qualidade de vida das populações. Acresce que, para a promoção 

do desenvolvimento mais sustentável, as dimensões sociais e económicas, para além 

de garantirem a qualidade de vida das populações, devem, de igual modo, desenvolver 

ações que visem a preservação do equilíbrio ambiental.  

A este propósito, Garcia (2011, p. 40) defende que “o desenvolvimento econó-

mico é necessário para a diminuição da pobreza alarmante”. E isto significa que o cres-

cimento económico deve refletir-se no bem-estar das populações. Contudo, nos chama-

dos países em desenvolvimento, a situação económica é mais grave que nos países de-

senvolvidos. E, quando o crescimento económico não tem reflexos no bem-estar das 

populações, a correlação entre ambas deve ser repensada. 

Importa também salientar que os problemas relacionados com a dimensão am-

biental são indissociáveis dos da dimensão social e económica (Denaldi & Ferrara, 

2018). Por isso, Acselrad (2009) e Maricato (2010) citado por Denaldi e Ferrara (2018, p. 

3) entendem que, “o debate sobre a desigualdade ambiental dos BIC em relação aos 

demais espaços das cidades é a disputa pelo acesso à terra em um contexto de urbani-

zação capitalista, em que a crescente valorização imobiliária e concentração da propri-

edade privada se combinam a um histórico de produção e acesso desigual às infraes-

truturas. A segregação socio espacial produzida pela dinâmica do mercado de terras, 

que prevalece sobre as normas jurídicas, engendra desigualdades ambientais”. 

Neste âmbito, Paulo (2017, p. 7) entende que, “na dimensão ambiental recorre-

se a contribuições reflexivas saídas de algumas convenções internacionais, assim como 

algumas produzidas pelos autores cuja abordagem expressam grande preocupação aos 

impactos negativos irreversíveis que os BIC têm causado ao ambiente e a todos seus 
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ecossistemas construídos e não só. Igualmente permitem avaliar o estado de situação 

ambiental dos bairros da miséria e definir estratégias para a mudança urgente do qua-

dro atual, pese embora nunca tenham estado em Angola”. 

Paulo (2017, pp. 7 - 8) reporta que “a Conferência das Nações Unidas estabele-

ceu os princípios de comprometimento das nações para planearem os assentamentos 

humanos evitandos danos ao ambiente e obtenham, para todos, o máximo de benefí-

cios sociais, económicos e ambientais”. Com isso, e tal como defende Paulo, “estes prin-

cípios são de extrema importância e auxiliam o planeamento reacional dos espaços 

para o equilíbrio ambiental e a garantia da qualidade de vida”.  

Ainda Paulo (2017, p. 8), defende que é preciso “reduzir o impacto ambiental 

negativo per capita nas cidades e aglomerados humanos, prestando especial atenção a 

qualidade do solo, ar, água, gestão dos resíduos e outros, e propiciar áreas verdes livres 

e espaços públicos seguros, apoiar os países menos desenvolvidos por meio de assis-

tência técnica e financeira para construções sustentáveis e resilientes utilizando mate-

riais locais”. 

Mares (2013, p. sp) entende que “as transformações sócias espaciais que ocor-

rem na cidade são evidenciadas na forma como os sujeitos sociais se apropriam, con-

somem e a produzem, resultando no surgimento de novas áreas de ocupação e utiliza-

ção do solo e a formação de novas áreas urbanas”.  

Ao contextualizarmos Mares, acrescentamos que o facto de os bairros informais 

críticos constarem no leque de bairros produzidos informalmente, intervir nestes bair-

ros implica realizar um diagnóstico realista da situação existente, se possível, desalojar 

as populações locais para as áreas urbanas mais seguras e, posteriormente, efetivar-se 

a reconversão destes bairros. 

Sobre este ponto de vista, Mares (2013, p. sp) defende que “os fatores económi-

cos determinam o modo de vida das populações”. As populações economicamente vul-

neráveis tendem, por regra, a ocupar os espaços urbanos mais afastados dos centros 

urbanos. A realidade social num centro urbano é diametralmente oposta à dos bairros 

críticos. Nestes bairros, a miséria é caracterizada pelo tecido social e urbano.  

As cidades, no seu processo de formação, deveriam ser um espaço de inclusão, 

onde o efeito da bipolarização fosse minimizado. Há, no entanto, uma forte tendência 

de exclusão nos novos paradigmas de urbanização.  

Teresa Cadeiras, socióloga brasileira, tem desenvolvido diferentes estudos so-

bre esta matéria e no seu livro "Cidade de Muros: Crime, Segregação e Cidadania em 
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São Paulo" (2000), mostra que a cidade de São Paulo foi sendo dividida em muros para 

garantir a proteção das elites em detrimento dos favelados (menos favorecidos). Nesta 

cidade, o padrão da vida urbana foi modificado pela privatização de alguns espaços 

públicos – gentrificação. Em síntese, Teresa Caldeira defende a não privatização dos 

espaços públicos, pois esta limita o acesso das populações mais vulneráveis e promove 

a exclusão social.  

Em tese, os BIC são, no geral, um produto da exclusão, marginalização e segre-

gação social.  

Para Santos e Serpa (2001) apud Mares (2013, p. sp), é nos bairros marginaliza-

dos, como são os BIC, “que se dá a reprodução sócio espacial da população pobre, que 

passa a ocupar uma determinada área desprovida de infra-estrutura e serviços básicos 

e que pode tanto estar próximo a um centro ou mesmo distante dele, se diferenciando 

das demais áreas da cidade pela precariedade nas condições sócio espaciais”.  

Mares (2013, p. sp) em consonância com Anjos e Chaveiro (2007), defende que 

estes bairros segregados são, também, os lugares onde os dramas sociais se afloram, 

tomam corpo e evidenciam os problemas enfrentados pelos seus residentes.  

Em síntese, os BIC, caracterizam -se, socialmente, como “lugares marcadas pela 

presença de pessoas de baixa renda, os pobres, que não têm meios para aquisição de 

uma residência em um bairro de status” (Mares, 2013, p. sp). Ou seja, o surgimento e a 

formação de BIC, deram-se pelos “intensos processos de urbanização e expansão da 

malha urbana, que se associam ainda a processos de segregação sócio espacial” (Mares, 

2013, p. sp). 

O processo de urbanização segundo Corrêa (1989) apud Mares (2013, p. sp) “di-

ferencia-se para cada classe, havendo desse modo, dois tipos de urbanização: de status 

e popular. A urbanização de status, a qual se liga à classe dominante, recebe infra-es-

trutura adequada e não é considerada como periférica, porque, no senso comum, bair-

ros onde residem ricos, mesmo que sejam distantes do centro, socialmente não são con-

siderados como periféricos”. Nesta lógica, a urbanização popular está associada aos 

bairros pobres (social, económica e urbanística). Como estes bairros não resultam de 

um processo de planificação, acabam por ser relegados para último plano nas políticas 

locais do Estado para a melhoria das condições sociais existentes. 

Mares (2013, p. sp) apud Tessari e Braga (2008) defende que “os fatores que con-

tribuem para a produção dos BIC, são as desigualdades na distribuição de renda; a 

ausência de um planeamento que oriente a expansão urbana; e a forte atuação de agen-
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tes produtores do espaço, a exemplo, o Estado (setor público), o setor privado e o mer-

cado imobiliário, todos esses envoltos no sistema de acumulação do capital que per-

meia suas relações”. 

Santos (1981) usa o termo de cidades bipolares, para se referir à justaposição de 

áreas urbanas com subúrbios. O setor imobiliário é o responsável por definir os preços 

do solo e de imóveis, influenciando sobre quem poderá habitá-los. Quanto a isso, San-

tos, aponta que: 

O livre jogo da especulação é responsável pelo 
deslocamento do habitat popular para a periferia, fa-
zendo com que dentro da cidade, a acessibilidade aos 
diferentes serviços, mais concentrados na área central 
varie em função das rendas de cada grupo social, ge-
rando cidades justapostas, mal vinculadas entre si, 
dentro da própria cidade (Santos, 1981, p. 122). 

 

Os problemas relacionados com os BIC são frequentes porque as entidades 

competentes (Estado) não têm sido “capazes de dar resposta aos anseios da população 

em matéria de habitação e acesso ao solo para construção” (Silveira E. M., 2011, p. sp). 

Para Moreira (2017, p. 27), “os custos de vida nos centros urbanos forçaram a 

população de baixa renda a habitar áreas irregulares, fora do espaço até então urbani-

zado, especialmente por suas restrições financeiras”. O autor, citando Raquel Kerder e 

Letícia Hardt (2008), refere que “a população empobrecida assume a ocupação irregu-

lar, inicialmente, como um caminho alternativo para a sobrevivência nas cidades, em 

regiões muitas vezes inadequadas para moradia, comprometendo a qualidade ambi-

ental e de vida das comunidades. Essas falhas no processo de planeamento, assim como 

as falhas de controlo administrativo e social, de acordo com as autoras, geraram um 

dos maiores desafios enfrentados atualmente pelos gestores urbanos, pois envolvem 

implicações ambientais e conflitos sociais”. 

Em nosso entender, os BIC, definem-se pela sua caracterização social, tal como 

Moreira (2013, p. sp) se refere aos territórios periféricos, marcados essencialmente pela 

presença de populações de baixa renda, os pobres, que não dispõem de condições eco-

nómicas para adquirir uma habitação noutro local. "Por isso, a periferia é vista como 

uma apropriação desigual do espaço urbano”. 

Apesar de os BIC reunirem as condições para serem considerados Bairros de 

Intervenção Prioritárias e Zonas de Intervenção Prioritárias (BIP/ZIP)20, em Angola 

não costumam integrar as políticas do Estado para a melhoria do essencial da situação 

 

(20) Termos utilizados em Portugal. 
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existente. E, dado o perfil socioeconómico dos seus habitantes, associado a baixos re-

cursos e índices de escolaridade, a população tem pouco poder reivindicativo. Estes 

bairros são territórios esquecidos, pois pelo tempo que existem, não se vislumbram 

ações concretas do Estado que garantam níveis de habitabilidade.  

Os BIC, por não serem os cartões de visitas das cidades – áreas de lazer e tu-

rismo – não suscitam interesse por parte dos decisores políticos. E face ao perfil socio-

económico dos seus habitantes, os Estados e governos não implementam políticas mais 

viáveis para melhoria da situação local, justamente porque estes bairros não são tidos 

como principais reservas fiscais, ou seja, não há nestes bairros, empreendimentos ca-

pazes contribuir para o PIB do país, pelo que não captam a atenção dos decisores polí-

ticos.   

O esquema seguinte sintetiza os fatores de formação dos assentamentos infor-

mais a abordagem nele expressa adequa à defendida neste estudo.  

 

Figura 6: Esquema dos factores de formação dos assentamentos informais 

Fonte: Barbedo, UNDP Angola 2007 

O esquema exposto situa-nos sobre alguns fatores chaves no processo de pro-

dução BIC. Embora não ilustre diretamente os mesmos fatores que até aqui temos apre-

sentado, conseguimos subentender alguns paralelismos.  

Por exemplo, a urbanização que entendemos como um dos principais fatores 

na produção dos BIC, associa-se, no esquema de Barbedo, à migração para os centros 

urbanos, uma das dimensões da urbanização. No nosso estudo, apontamos o ordena-

mento do território e urbanismo e o esquema sugere a fraca capacidade Institucional e 

Gestão de recursos insuficientes – o solo é um recurso subaproveitado. Apontamos as 

políticas públicas de habitação, que se relacionam com as carências da provisão de ser-

viços, habitação e infra-estrutura, representadas na figura 6. Finalmente, no âmbito 

deste estudo, apontamos as condições socioeconómicas das populações como um dos 
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fatores da produção dos BIC, e no esquema está patente a falta de crescimento econó-

mico, falta de rendimento e oportunidades e pobreza.  

2.4.2. A relação entre os Musseques e os Bairros Informais Críticos  

Os diferentes estudos sobre as informalidades urbanas em Angola tendem, ge-

ralmente, a designar os bairros informais por Musseques, expressão própria, caracte-

rística de espaços habitados por população com poucos recursos económicos e sociais.  

Historicamente, a sua origem decorre da segregação racial e de classes vigente 

no período colonial. Estes espaços consubstanciavam-se assim em muros (invisíveis) 

que separavam o centro habitado por uma minoria branca, dos bairros adjacentes ocu-

pados por população negra e maioritariamente pobre (Bettencourt, 2011). Hoje em dia, 

não representam mais a segregação racial do período colonial, mas continuam símbo-

los de uma divisão socioeconómica e espacial, sendo "habitados por classes de renda 

baixa e muito baixa, sem distinção de origem e de raça, às quais se juntam ainda aqueles 

que vivem num nível abaixo do limiar da pobreza" (Bettencourt 2011). 

Segundo Almeida & Tettamanzy (sd) “a palavra Musseque tem origem no kim-

bundo (mu seke) e significa areia vermelha. Eram assim chamadas as construções rústi-

cas de cor próxima ao tom avermelhado que eram erguidas sobre os montes de areia 

das cidades”.  

De acordo com o dicionário da Porto Editora, os Musseques são os “terrenos 

arenosos à volta da cidade de Luanda”. Trata-se de “bairros suburbanos de Luanda 

ocupados por população com menos recursos financeiros”.  

Para Almeida & Tettamanzy (sd), “a palavra Musseque passou a designar, no 

português angolano, um bairro periférico urbano”. 

O termo Musseque é comumente usado na linguagem popular e quotidiana, em 

trabalhos académicos (e.g. Bettencourt, 2011; Soma, 2018; Cruz, 2020) e no contexto li-

terário (eg. Pepetela, Luandino, José Luís Mendoça, entre outros), embora nem sempre 

com a mesma aceção da palavra. Se a utilização do conceito aparece muitas vezes as-

sociada aos bairros informais urbanos, especialmente de Luanda, outras é igualmente 

usada para definir assentamentos dispersos, construídos informalmente nas zonas ru-

rais com recurso a materiais de construção não duráveis (casas de barro, pau-a-pique, 

adobe) que evocam também a cor vermelha da areia.  
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 Figura 7: ilustração de um Musseque em Luanda 

Fonte: Daio, 202021 

 

Segundo Bettencourt (2011), o conceito de Musseque é hoje alvo de alguma po-

lémica "pelas transformações que foi sofrendo ao adaptar-se ao longo do tempo às no-

vas configurações de espaço urbano que a cidade foi tomando". Na atualidade, em An-

gola, é comum falar-se em mussequização ou chamar musseque a bairros degradados, 

sejam eles de prédios construídos pelo setor público e/ou privado, ou casas de cons-

trução informal. E, de acordo com esta lógica, a utilização do conceito de Musseque é 

semelhante à de slum que, segundo a UN-HABITAT, se refere a assentamentos infor-

mais, caracterizados por habitação de construção precária, ausência de água potável, 

inexistência de saneamento e outras infra-estruturas, insegurança de posse da terra, e 

sobre povoação da área (Bettencourt, 2011). 

O conceito que usamos de BIC refere-se a espaços que incluem a conjugação 

destes fatores: habitação de construção precária, ausência de água potável, inexistência 

de saneamento e outras infra-estruturas, insegurança de posse da terra, e sobre povoa-

 
(21) Daio, Ilídio, 2020, Angola informal: um olhar sobre os musseques de Luanda. Acessível a partir de: 

https://www.archdaily.com.br/br/936949/angola-informal-um-olhar-sobre-os-musseques-de-luanda. Consultado 

em 12/07/2021.  
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ção da área, habitados por população em situação socioeconómica vulnerável. Cin-

gimos a aplicação deste termo a espaços exclusivamente inseridos em áreas urbanas e 

de autoconstrução informal. 

Chamamos-lhe ‘bairros informais críticos, pela inscrição expressiva, visível e 

simbólica da pobreza e da miséria nestes espaços na malha urbana de Luanda. Na ver-

dade, assume o nosso conceito o tal propósito de alerta de que falámos anteriormente, 

porque a pobreza urbana é a mais evidente: nestes bairros percebe-se a aglomeração 

de pessoas a viver em condições precárias, as casas sobrelotadas, vêem-se os esgotos a 

céu aberto e as águas paradas, e entende-se “a condição de exclusão vivida pelos seus 

habitantes” (Almeida & Tettamanzy, sd). 

Para além da 'miséria', patente na confluência destes indicadores de pobreza 

(más condições de habitabilidade, materiais de constrição precária, sobrelotação, falta 

de saneamento, entre outras) (Oppenheimer et al, 2003), estes espaços são geralmente 

'periféricos', porque localizados fora dos centros da cidade e 'esquecidos', porque toda 

a realidade que estes bairros encerram, confere aos seus residentes a noção de sujeitos 

excluídos.  

 São “espaços sociais marginalizados e aos sujeitos que nele circulam, chamados 

de sujeitos periféricos ou subalternos, dadas suas condições de marginalidade social” 

(Almeida & Tettamanzy, sd).  

As nossas motivações para este trabalho relacionam-se com as novas tendências 

de urbanização em Angola, vinculadas em quatro perspetivas: urbanização e suas di-

mensões, ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de habitação e 

as condições socioeconómica das populações.  
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3. 

A problemática dos Bairros Informais Críticos em 

Luanda 

São relativamente abundantes trabalhos sobre o crescimento urbano desorde-

nado. No entanto, poucos incidem na correlação entre as variáveis que podem tornar 

as áreas onde isso acontece em bairros informais críticos.  

No contexto urbano da província de Luanda dependem da conjugação de uma 

série de fatores, e o propósito deste capítulo consiste na análise da relação entre eles. 

Para uma contextualização do estudo, começamos com uma breve descrição do 

perfil de sociodemográfico de Angola, e passaremos depois à caracterização da cidade 

de Luanda, palco onde está inserido o bairro Chendovava, o nosso caso de estudo. 

3.1.  Angola: perfil do país  

Em termos administrativos, Angola está dividida em 18 províncias, 164 muni-

cípios, 518 comunas e 44 distritos urbanos22.  

De acordo com os dados do último Recenseamento Geral da População e Habi-

tação (RGPH), em 2014 Angola registava uma população de 25.789.024 residentes (INE, 

2016). Contudo, as projeções demográficas do INE para 2021 apontam para mais de 31 

milhões de habitantes, ou seja, em sete anos estima-se um crescimento populacional na 

ordem dos 6 milhões de habitantes, o equivalente a 60% da população portuguesa. 

 

 

 

 

 
(22) Diário da república, Luanda, 17 de outubro de 2016, Lei da Divisão Política e Administrativa. 
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Tabela 1: Distribuição espacial e por grupos de idade da população em Angola, 2014 

  N (%) 

Local de residência 

Angola 25 789 024 (100) 

Urbano 16 153 987 (62.6) 

Rural 9 635 037 (37.4) 

    

Províncias 

Bengo 356 641 (1.4) 

Cuanza Norte 443 386 (1.7) 

Namibe 495 326 (1.9) 

Cuando Cubango 534 002 (2.1) 

Lunda Sul 537 587 (2.1) 

Zaire 594 428 (2.3) 

Cabinda 716 076 (2.8) 

Moxico 758 568 (2.9) 

Lunda Norte 862 566 (3.3) 

Malange 986 363 (3.8) 

Cunene 990 087 (3.8) 

Bié 1 455 255 (5.6) 

Uíge 1 483 118 (5.8) 

Cuanza Sul 1 881 873 (7.3) 

Huambo 2 019 555 (7.8) 

Benguela 2 231 385 (8.7) 

Huíla 2 497 422 (9.7) 

Luanda 6 945 386 (26.9) 

    

Grupos de idade 

0 - 14 anos 12 196 496 (47.3) 

15 - 64 anos 12 980 098 (50.3) 

≥ 65 anos 612 430 (2.4) 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do INE, 2016 
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Tal como nos referimos, Angola viveu um dos conflitos mais sangrentos e pro-

longados de África. O conflito teve como repercussões a destruição de infraestruturas 

e acarretou imensos problemas sociais. Para além de muitas mortes, os conflitos arma-

dos deram origem a uma migração massiva das zonas rurais para as áreas urbanas, em 

particular para Luanda, como já referimos. Os conflitos armados exacerbaram as dis-

paridades de rendimentos, de oportunidades e do capital humano, levando o país a 

uma crise humanitária com graves consequências para a economia e estado social (Ro-

sário, 2020; Connor et al, 2010, The World Bank, 2019). A necessidade de reconstruir as 

infraestruturas e ir de encontro às carências mais prementes da população, tornaram-

se uma prioridade (República de Angola, 2005; República de Angola, 2012).  

O rápido crescimento económico experienciado depois da guerra civil foi favorá-

vel a mudanças socioecónomicas. Entre 2000 e 2010, Angola teve o crescimento econó-

mico mais rápido de África e até um dos mais rápidos do mundo, com um Produto 

Interno Bruto (PIB) anual per capita na ordem dos 12,28% (Craveiro, 2016). Nesse con-

texto, especialmente desde o início do século, houve progressos significativos, embora 

a população continue a sofrer muitas privações. O índice de desenvolvimento humano 

(IDH), por exemplo, passou de 0,4 em 2000 para 0,58 em 2019, o que se traduz num 

lugar baixo no ranking internacional, ocupando Angola o lugar 148 de 189 países 

(UNDP, 2020). 

Em 2014, a queda abrupta e contínua dos preços do petróleo, principal contribu-

inte no orçamento geral do Estado, levaram o país a nova e grave crise económica e 

financeira, cujos efeitos foram a duplicação da dívida pública, aumento do custo de 

vida e o agravamento dos indicadores de pobreza.  

Em 2020, o índice de pobreza multidimensional é de 51.1%, estando a qualidade 

da habitação entre as quatro principais privações que afetam mais da metade (55.2%) 

da população do país (INE , 2020). 

Em termos de estrutura orgânica, o território angolano está subdividido pela 

seguinte ordem: províncias, municípios e comunas. As províncias são os órgãos máxi-

mos da administração local, representadas por um governador nomeado pelo Presi-

dente da República. Os municípios são parte integrante das províncias e visam, sobre-

tudo, “assegurar a realização das funções do Estado no município”. Por força da lei, o 

administrador municipal é nomeado, por despacho, pelo governador provincial. As 

comunas, por sua vez, são partes constituintes dos municípios e o administrador co-

munal é nomeado pelo administrador municipal, tendo este "a competências para pro-

mover a construção, manutenção e controlo dos mercados ou controlar, acompanhar e 

apoiar a autoconstrução dirigida" (Marques, 2012, p. 313). 
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Embora a revisão da Constituição da República de Angola de 2010 tenha alterado 

a lei de organização e funcionamento da administração pública, com particular desta-

que para a administração local, o poder local continua refém do poder central, “não 

tendo os órgãos da Administração Local a necessária autonomia administrativa e fi-

nanceira que lhe permita uma verdadeira libertação dos poderes discricionários do Es-

tado central” (Marques, 2012, pp. 314 - 315).  

3.2. Caracterização sócio geográfica da província de Luanda 

Luanda é a capital da República de Angola. Está geograficamente limitada a 

Norte pelas províncias de Zaire, Uíge e Bengo, a Sul pela província de Kwanza Sul, a 

Este pelas províncias do Bengo e Kwanza Norte e a Oeste pelo Oceano Atlântico (figura 

8).  

 

 
Figura 8: Mapa de localização de Luanda.  

Fonte: o autor 

 

Em 2014, o censo populacional registou quase 7 milhões de habitantes na pro-

víncia em Luanda, o correspondente a cerca de 27% do total da população angolana 

(INE 2016). As projeções demográficas do INE para 2021 apontam para cerca de 9,9 

milhões de habitantes (quase o total de população portuguesa). 
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Luanda, enquanto província, tem uma extensão territorial de 18.826 Km2 e uma 

densidade populacional de 368,9 habitantes por Km2,praticamente 18 vezes superior à 

encontrada para o país, de 20,7 habitantes por Km2. 

As projeções da população para 2050 apontam para um quase triplicar da po-

pulação na cidade de Luanda e nas áreas urbanas, cenário bem diferente da cresci-

mento da população nos meios rurais (INE, 2018).   

 
 

Figura 9: Crescimento da população na província de Luanda, 2014 -2050 

Fonte: INE, 2018  

 

A Lei n.º 18/16 de 17 de outubro de 2016, reestruturou a divisão política e ad-

ministrativa de Luanda, passando a província a contar com nove (9) Municípios, a sa-

ber: Luanda, Icolo e Bengo, Quiçama, Cacuaco, Cazenga, Viana, Belas, Kilamba Kiaxi 

e Talatona. 

Em Angola, o rápido crescimento da população não foi acompanhado por um 

processo de urbanização capaz de o acolher. Na sequência disso, do ponto de vista 

social, sectores como a educação, saúde, habitação, mobilidade, ambiente, entre outros, 

têm sido cada vez mais afetados. Existe um reduzido número de equipamentos escola-

res públicos que, a par com a falta de professores e as dificuldades socioeconómicas 

das famílias, se traduz num peso de 22% de crianças anualmente fora do sistema de 

ensino (UNICEF, p. sd). A insuficiência de equipamentos e a falta de condições dos 

serviços hospitalares, associadas a críticas condições de saúde pública, têm contribuído 

para a superlotação nos hospitais públicos. Os problemas de acesso à habitação têm a 

ver com o aumento do número de habitantes, uma vez que cresce a procura e conse-

quentemente a proliferação de novos bairros de génese informal, construídos em zonas 

com múltiplos riscos – encostas, áreas sujeitas a inundação e a desabamento, isto é, sem 

aptidões para a urbanização. Dada a questão da sobrelotação, a capital do país sofre 

estes problemas de forma mais intensa.  
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No que se refere a questões ambientais, por exemplo, a província de Luanda 

sofre da escassez de meios para recolha e tratamento de resíduos, o que é, a nosso ver, 

também consequência do modelo de administração centralizada, uma vez que não há 

serviços municipalizados e as decisões decorrentes o poder central se tornam mais bu-

rocráticas e morosas. Deste modo, em algumas artérias da província de Luanda, a po-

pulação vive nas áreas adjacentes de grandes focos de lixo.  

A figura 10 ilustra as condições de habitação de alguns residentes no bairro Po-

voado, município de Belas, em Luanda. 

 

 

Figura 10: Lixeira a céu aberto junto de áreas residenciais em Luanda. Bairro do Povoado, Município de Belas, 

Luanda 

Fonte: Fotografia do autor 

 

No que se refere à mobilidade urbana, verificam-se problemas vários de con-

gestionamento na província de Luanda. A mobilidade tem sido condicionada pela ex-

cessiva concentração de serviços no centro da cidade, que obriga as pessoas a desloca-

ções pendulares constantes entre o centro e as áreas adjacentes, e pela manifesta insu-

ficiência de vias de circulação, sobretudo vias de cintura externa, para o elevado nú-

mero de veículos que transita diariamente na cidade. 
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Figura 11: Volumes de tráfego relativos versus densidade populacional de Luanda.  

Fonte: Development Workshop & Banco Mundial 2011 

 
Figura 12: Situação da mobilidade, em horas de ponta, em Luanda. 

Fonte: Varanda da Lua, Luís Oliveira23  

 

(23) Link da pesquisa: https://medium.com/varanda-da-lua/tr%C3%A2nsito-infernal-a79f2f61754e 
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Luanda tende para uma cidade alargada que é, simultaneamente, fragmentada, 

uma vez que não há continuidade harmoniosa entre as áreas urbanas, sobrepondo-se 

espaços intersticiais livres e/ou subaproveitados com outros em que há excessiva con-

centração demográfica.  

A distância entre o centro e as áreas adjacentes onde têm vindo a ser construídas 

algumas novas centralidades ou outros projetos habitacionais, é mediada por espaços 

vazios e agravada pela grande insuficiência de transportes públicos. Municípios como 

Kilamba Kiaxe e Talatona, que têm muitos projetos habitacionais construídos nas duas 

últimas décadas, albergam centenas de milhares de residentes que se deslocam diaria-

mente, percorrendo, cerca de 35 a 40 km de distância até ao centro da cidade. A oferta 

disponível em transportes públicos é absolutamente desproporcional às necessidades 

da procura.  

A ausência ou má formulação de políticas públicas e o atraso na diversificação 

da economia, até aqui maioritariamente baseada no petróleo e por isso muito suscetível 

às oscilações do mercado internacional, contribuem para que o sector estatal seja quase 

o único empregador regular. Estes fatores, associados à estrutura da população (maio-

ritariamente jovem), às baixas qualificações e elevados índices de abandono escolar 

contribuem para a escalada do desemprego e desigualdade social e, consequentemente, 

da criminalidade, muito expressiva nas áreas urbanas, periurbanas e periféricas de Lu-

anda.  

Por sua vez, a insuficiência de efetivos e a escassez de equipamentos para poli-

ciamento, condiciona a intervenção policial rápida e eficaz nas áreas com maiores índi-

ces de criminalidade. E, em muitos casos, a própria estrutura do tecido urbano – bairros 

desordenados, fechados, labirínticos e de difícil acesso – dificultam a intervenção das 

forças da ordem pública.  
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Figura 13: Ilustração de becos / bairros desordenados. Bairro Chendovava, em Luanda 

 

    Figura 14: Ilustração de becos / bairros desordenados. Bairro Chendovava, em Luanda  

Fonte: Fotografia do autor 
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3.3. Principais fatores no processo de formação dos bairros informais críticos 

As políticas públicas, em especial as de habitação, devem ter como foco a reso-

lução de problemas de ordem pública e social, em particular a falta de condições con-

dignas da população e a desigualdade social. Contudo, algumas das medidas destas 

políticas em Luanda, bem como em outras províncias de Angola, parecem ajudar a 

fomentar as desigualdades e a reproduzir a pobreza entre as famílias mais pobres, uma 

vez que acentuam as condições de segregação social e espacial.   

Alguns programas habitacionais, que abordaremos adiante, consistem no rea-

lojamento ou criação de centralidades em zonas periféricas e distantes, com poucas in-

fra-estruturas de apoio, o que dificulta o acesso das populações residentes a vários ser-

viços sociais (como escolas, hospitais, diversão) e obriga, assim, a que as famílias façam 

esforços acrescidos para satisfação das suas necessidades. 

A produção de BIC está intrinsecamente relacionada com a conjugação de múl-

tiplos fatores que incluem alguns destes aspetos relativos às políticas públicas, à vul-

nerabilidade das populações e à desigualdade social. No geral, as consequências cor-

respondentes a cada um dos fatores, mantem-se. Assim sendo, no quadro seguinte 

apresentamos os principais fatores identificados no processo de formação dos BIC.  
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Quadro 2: Outros fatores identificados no processo de formação dos BIC, em Luanda 

 

 

 

Fonte: o autor 

Fatores Consequências 

Êxodo rural 
Forte fluxo de população a áreas urbanas não progra-

madas 

 

Altas taxas de natalidade 

Elevado crescimento da população em áreas urbanas 

não programadas; elevada percentagem de crianças e 

jovens 

 

Fraca interpretação de normas e a incapacidade 
das administrações municipais em matérias de 
gestão territorial 

 

Atrasos na resolução de problemas à escala local 

Inexistência de instrumentos de gestão territo-
rial 

Ocupações ilegais de terrenos e construção informal no 
espaço urbano 

 

Excessiva dependência do Estado como fonte 
de riqueza/rendimento (lenta diversificação 

económica) 

Acentuadas desigualdades sociais, falta de emprego, 
aumento do índice de pobreza e vulnerabilidade eco-
nómica ocupações anárquicas, dispersão urbana, frag-
mentação territorial, bipolarização urbana e exclusão 

social 

 

Corrupção multissectorial 

Condicionalismo no desenvolvimento multissectorial, 
entre elas, o acesso a habitação 

 

Mecanismos irregulares de acesso a terra 

Ocupações ilegais de terrenos, construções anárquicas, 
dispersão e fragmentação urbana 

 

Especulação imobiliária 

Ocupações ilegais de terrenos, construções anárquicas 
e dispersão urbana 

 

Trabalho mal pago 

Aumento de problemas sociais – a pobreza, ocupação 
ilegal de terrenos e dispersão urbana 

 

Falta de habitações com preços acessíveis para 
os pobres urbanos 

Ocupações ilegais de terrenos, construções anárquicas 
e dispersão urbana 

 

Autoconstrução Dispersão e fragmentação urbana 

Fraca fiscalização das obras de construções ur-
banas 

Dispersão e fragmentações urbanas 

 

Políticas públicas de habitação inadequadas e 
incompatíveis com a realidade social e urbana 

local 

Ocupações ilegais de terrenos, construções anárquicas 
e dispersão urbana 
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As altas densidades demográficas, a forte ocupação humana em áreas urbanas não pro-

gramadas, a proliferação desordenada de habitações, o modelo de governação baseado na 

lógica da centralização administrativa e a estratificação social por rendimento familiar, cons-

tituem, de forma geral, as principais condicionantes para a materialização das políticas públi-

cas de habitação. Acresce que a bipolarização urbana, a título de exemplo, caracteriza o estado 

de um país vulnerável às assimetrias territoriais e com um baixo IDH. 

As assimetrias territoriais (falta de desenvolvimento em maior parte das províncias, 

traduzido na escassez e ausência de condições de vida para as famílias) têm sido, entre outros 

fatores, uma das principais causas das migrações internas em toda extensão do território an-

golano.  

Como forma de prestarmos um melhor enquadramento sobre o estudo, apresentare-

mos cada um dos quatros indicadores identificados como principais condicionantes no pro-

cesso de formação dos BIC. 

3.3.1. Processo de urbanização em Luanda 

Seguindo a tendência da urbanização à escala mundial, Angola assistiu à redução da 

população em meios rurais e desde a década de 1970 tem-se observado um crescimento con-

tínuo da população urbana (INE, 2014).  

 

Tabela 2: Evolução da população urbana em Angola (em milhares e percentagem) 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2014 

População 

total 
6,815 7,854 9,331 10,661 12,539 14,280 16,618 18,498 18,993 24,383 

População 

urbana 
1,304 1,908 2,831 3,960 5,5516 6,995 8,966 10,661 11,112 15,182 

% pop.  

urbana 
19.1 24.3 30.3 37.1 44.0 49.0 54.0 57.6 58.5 62.3 

 Fonte: FNUAP, 2010; INE Censo 2014 

 

A urbanização tornou-se um processo irreversível e, de certa forma, um fenómeno 

complexo que só pode ser compreendido no contexto do desenvolvimento global de um de-

terminado território (Boaventura, 2001). Para Costa (1999) apud Boaventura (2001, p. 21), “a 

urbanização é processo de origem socioeconómica de um país, é resultante de políticas de 

desenvolvimento económico e do seu impacto sobre as estruturas territoriais”.  
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Para Boaventura (2001) citando (Costa, 1999; Amaral, 1992) “a história colonial e pós-

colonial de Angola, que compreende as datas de surgimento e evolução dos assentamentos 

urbanos por conta da urbanização, no litoral e interior do país, pode ser dividida em várias 

etapas: 

• O período desde a Independência (1975) até 1992 - evolução urbana acelerada dentro 

dos processos da economia militar e da guerra civil, ou então a chamada desurbaniza-

ção; 

• O período de 1992 - 2002 é caracterizado por dois cenários. Primeiro, introdução da 

economia de mercado, as tendências mercantis da economia mineral e uma aguda crise 

social. Segundo, caracterizado pelos intensos conflitos armados, protagonizados pelo 

Movimento Popular para Libertação de Angola (MPLA) e pela União Nacional para 

Independência Total de Angola (UNITA), nas diferentes regiões do país.  

• O período de 2002 até à atualidade – caracterizado pelas fortes assimetrias nas princi-

pais regiões do país, o que tem impedido as populações regressar às suas regiões de 

origem após o alcance da paz, concentrando-se em regiões teoricamente mais desen-

volvidas, como Luanda.  

De acordo com os dados do RGPH, cerca de 62% da população angolana vive em áreas 

urbanas, e a taxa de urbanização é de 4,8 %. (INE,2016) 

A urbanização enquanto processo de transição social contribuiu, e ainda contribui, 

para o rápido crescimento das populações dentro e fora dos limites físicos das cidades, pro-

movendo a suburbanização, processo que tem influenciado o contínuo crescimento de novos 

bairros (programados e espontâneos).  

A Província de Luanda é aquela em que se tem registado maior crescimento populaci-

onal e que tem evidenciado as alterações mais marcantes relativas ao processo de urbanização.  
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Figura 15: Distribuição da população de Angola por Província, conforme o Censo de Junho 2014.  

Fonte: INE 2016 

 

Após o final do conflito armado, em 2002, o retorno em grande escala das populações 

migrantes para as suas regiões de origem não se concretizou e muitas pessoas deslocadas op-

taram por fixar residência nas zonas onde se encontravam (República de Angola, 2016, p. 10), 

sendo que muitas delas haviam procurado maior segurança e mais oportunidades em Lu-

anda.  

Aquando do censo de 2014, Luanda, a cidade mais populosa do país, concentrava 

quase 7 milhões de residentes (26.8% da população nacional), ou seja, 1 em cada 4 habitantes 

residia na capital. As projeções para o ano 2020, continuam a manter Luanda como a cidade 

mais densamente povoada de Angola (INE, 2020).  
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Em Luanda, o peso da população a viver em áreas urbanas (97,5%) é maioritário, sendo 

residual a população nas áreas rurais (2,5%). Mas, o facto de existir uma quantidade de popu-

lações a viver em áreas urbanas, não significa necessariamente que estas populações vivem 

em áreas planeadas/programadas. Pois muitas áreas classificadas como urbanas são conse-

quências do falso parcelamento rural (transição informal de um terreno com vocações rústicas 

para urbano).  

O peso da urbanização na província de Luanda está correlacionado com as assimetrias 

sócio territoriais verificadas em relação às restantes províncias do país. Dito de outra forma, 

o acentuado subdesenvolvimento nas outras regiões de Angola tem um papel preponderante 

no crescimento da população em Luanda. A província de Luanda tornou-se um pólo de atra-

ção demográfica, isto é, o coração de Angola.  

As condições financeiras das populações oriundas de outros cantos do país, que pro-

curam Luanda para residir, ditam o lugar onde estas se irão fixar. Os que têm uma situação 

económica mais vulnerável, ficam em lugares mais afastados dos centros urbanos, onde o 

preço de uma habitação é mais baixo quando comparado com os preços praticados no centro 

da cidade e as áreas periurbanas.  

Havendo uma relação inversamente proporcional entre o grau de urbanização das 

áreas da cidade e as condições socioeconómicas de quem os habita, a procura de habitações 

nas áreas periféricas é maior por parte das populações menos privilegiadas.  

O rápido crescimento populacional em Luanda, tanto pelas altas taxas de natalidade 

como pela intensa migração interna, propiciou a ocupação desordenada das áreas urbanas e 

periurbanas da cidade.  

Para Secuma (2012), estes fatores representam a expressão máxima de um crescimento 

exponencial não programado do parque habitacional de Luanda. Na mesma direção, Capitão 

(2014) entende que o aumento exponencial das populações na cidade provocou a multiplica-

ção de áreas urbanas informais, o caos e a degradação urbana, agravando o processo de de-

senvolvimento de Luanda. 

Tal como referimos anteriormente, também na nossa leitura, o rápido crescimento da 

população na província de Luanda associado à extrema pobreza, constituem importantes fa-

tores da produção dos BIC.  
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Figura 16: Exemplo de um Bairro informal crítico (Boa Vista), em Luanda  

Fonte: Fotografia do autor 

 

Em termos urbanísticos, Luanda caracteriza-se por um número elevado de bairros in-

formais nas áreas periurbanas e periféricas da cidade. Tendo em conta a forte ocupação hu-

mana, existe uma forte presença de BIC. Segundo os Planos Integrados de Expansão Urbana 

e de Infra-estruturas de Luanda/Bengo, 80% da população habita em áreas precárias com 

condições de habitabilidade muito débeis e elevados níveis de pobreza (Dar al-Handasah, 

2008).  

Apesar de Luanda ter sido, desde a sua origem, a cidade angolana que mais concen-

trou pessoas e serviços e que assistiu a um constante alargamento dos seus limites, a pressão 

demográfica das últimas décadas foi muito maior, levando a uma expansão urbana acelerada 

e descontrolada. Deste modo, questiona-se a capacidade do Estado para promover uma inter-

venção eficaz no sentido de controlar o crescimento da cidade.  

A falta de estratégias de desenvolvimento planeado remonta à época colonial:  

“Luanda foi uma cidade de crescimento descontínuo, ao 
sabor das crises políticas de Portugal, do Brasil e das suas pró-
prias e onde a organização do espaço nunca foi de forma efetiva 
uma preocupação para as autoridades municipais. Não houve 
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uma estratégia de desenvolvimento planeado. (…) Os proble-
mas foram-se acumulando à medida que a população crescia. 
Luanda tornou-se, por isso, uma cidade desordenada e talvez 
desgovernada” (Martins I. , 2005, pp. 56 - 61).   

 

Na verdade, ainda no período colonial, foram elaborados alguns planos relativos ao 

desenvolvimento urbano de Luanda, especificamente no que se refere ao crescimento dos 

Musseques. 

O levantamento de alguns planos e medidas tomadas no contexto da urbanização de 

Luanda (Bettencourt, 2011; Soma, 2018), desde a década de 1940 até aos dias de hoje, ajudam-

nos na análise da situação atual e, eventualmente, a questionar a sua eficácia.  

Em 1943 foi criado um Plano de Urbanização pela Câmara Municipal de Luanda, que 

consistia essencialmente na criação de zonas residenciais para os colonos e para os nativos. 

No entanto, este plano foi executado e foi ultrapassado pelo rápido crescimento da cidade: 

nas décadas seguintes apenas 150 mil habitantes residiam nas áreas planeadas e os restantes 

350 mil estavam distribuídos por Musseques e áreas construídas ilegalmente.  

Em 1973, foi desenvolvido o Plano Diretor para a Cidade de Luanda, com uma abor-

dagem inovadora, que consistia na criação de 3 pólos alternativos de crescimento - Viana, 

Cacuaco e Camama - para restringir o desenvolvimento da cidade já existente. Este plano re-

conhecia a necessidade de contenção de crescimento e propunha o melhoramento dos Mus-

seques seguindo uma lógica de aproveitamento e reabilitação, através da criação de novas 

zonas de crescimento de oportunidades de trabalho e melhoria de serviços. Não obstante, 

manteve o conceito de segregação espacial e funcional, com os colonos brancos a residirem no 

centro da cidade, nas áreas urbanas bem estruturadas, e os nativos nas áreas periféricas mais 

desfavorecidas.  

Em 1979 foi preparado o Plano Diretor para Luanda pelo Diretório Nacional de Plane-

amento Físico. Este revelou desconhecimento da situação de Luanda e do país, bem como falta 

de capacidade técnica e administrativa do governo para a implementação de planos para a 

urbanização, controlo do crescimento da população urbana e ocupações informais.  

Em 1982 foi publicada a Lei da Autoconstrução, com materiais subsidiados. Esta lei 

previa a demarcação de parcelas e definição de áreas para serviços sociais, mas não conseguiu 

ir de encontro à elevada procura e a resposta foi a ocupação informal dos terrenos destinados 

para autoconstrução numa dimensão que ultrapassou, em muito, a capacidade de subsídios 

do Estado.  
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Em 1987, a Organização Não Governamental (ONG) Development Workshop (DW) e o 

Departamento Nacional do Urbanismo apresentaram uma proposta conjunta, inspirada nos 

Programas de melhoramento das áreas suburbanas da África do Sul, para a criação de um 

Gabinete para a Reabilitação dos Musseques de Luanda (GRM). No contexto desta iniciativa, 

foi apresentado um projeto para o melhoramento do bairro Sambizanga que incluía o desen-

volvimento de estratégias de mobilização social para o fornecimento de serviços urbanos bá-

sicos e de gestão comunitária. Este projeto tornou-se uma referência e foi considerado pela 

Conferência do Habitat sobre Assentamentos Urbanos, realizada em 1996 em Istambul, como 

uma das melhores práticas deste tipo de iniciativas. No entanto, devido ao rápido aumento 

da procura e crescimento descontrolado dos bairros, não houve capacidade política para con-

tinuar e replicar projetos idênticos.  

Na década de 1990, entre 1995 e 1997, foi desenvolvido o Plano de Gestão de Cresci-

mento Urbano da Cidade de Luanda, sob a coordenação do Ministério do Plano. Tratou-se de 

um projeto do Banco Mundial, desenvolvido pela Dar al-Handasah, para o Governo Provin-

cial de Luanda (GPL). O plano incluiu diretrizes para contenção das tendências de expansão 

urbana, recomendações a nível de infraestruturas básicas, como transportes, drenagens e ou-

tros setores, orientações para a criação de uma entidade responsável para a implementação 

do plano, para a captação de recursos financeiros e para a reforma e formação de recursos 

humanos do GPL. O plano só foi aprovado em 2000, já com algumas soluções e medidas pro-

postas ultrapassadas e desfasadas, face ao rápido crescimento da cidade. Ainda assim, parte 

das medidas foram só implementadas desde 2010, e em 2014/2015 ficaram concluídas as pri-

meiras fases de construção de infraestruturas e alguns edifícios (Soma, 2018). No entanto, de-

vido aos custos avaliados como muito elevados pelo do executivo que tomou posse em 2017, 

muitos desses projetos ficaram suspensos.  

Ainda no âmbito do Plano de Gestão de Crescimento Urbano da Cidade de Luanda de 

1995/1997, foi desenvolvido o Plano de Drenagem de Estradas e Águas Pluviais para um 

Musseque Piloto, concebido para melhorar os Musseques de N´Gola Kiluanje e Hoji Ya Henda 

(localizados nos municípios de Cazenga e Sambizanga, respetivamente), ao nível das condi-

ções ambientais, de saneamento, acessibilidades, sistema de drenagem, recolha de resíduos 

sólidos e fomentar formas de participação das populações na gestão dos bairros, desde a cons-

trução, à manutenção dos espaços.  
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Em 2001, começou a ocupação de dois projetos de habitação social nas áreas de Zango 

e Panguila, construídos para realojar residentes desalojados de áreas destinadas à implemen-

tação de projetos urbanos (como a reabilitação das vias de Luanda), e de bairros degradados 

e em risco do centro da cidade (Boa Vista, Chicala e Ilha), junto à marginal. Parte destes pro-

jetos é da responsabilidade do Ministério do Urbanismo e Habitação e a outra integra-se no 

Programa de autoconstrução dirigida.  

Estes processos de realojamento têm sido alvo de muita polémica pela resistência das 

populações em serem deslocadas para zonas tão distantes do centro da cidade e das suas an-

tigas residências. O Projeto do Zango está situado ao longo da auto-estrada de Viana- Calu-

mbo (Benfica - Cacuaco), dista cerca de 35 km do centro da cidade e foi planeado para alojar 

cerca de 160 mil pessoas numa área de 1100 hectares. O Panguila, que passou a integrar a 

Província do Bengo na nova Divisão Política e Administrativa do Bengo e de Luanda (2011), 

fica a aproximadamente 30 km do centro de Luanda e foi planeado para a construção de 50 

mil fogos. Para além da distância, muitas famílias queixam-se da falta de serviços sociais e 

que equipamentos públicos (hospitais, escolas, transportes), de emprego (muitas tinham ati-

vidade profissional piscatória, visto que viviam junto ao mar), desenraizamento social (perda 

de territorialidade e das raízes construídas ao longo da vida) e, ainda de falta de condições 

nos novos bairros de realojamento:  

"A Centralidade do Zango 5, localizada no município de 
Viana, em Luanda, é a mais recente urbanização erguida na ca-
pital, que está em fase de ocupação das residências, mas alguns 
moradores que estão lá a residir, há dois meses, reclamam da 
falta de quase tudo. Falta de hospitais, transportes públicos, lo-
jas, mercados, restaurantes, esquadra policial e sistema de reco-
lha de lixo eficiente. (…) Para ela, a falta de meios de transportes 
públicos e de outros serviços essenciais, constituem uma “dor 
de cabeça” para quem vive na Centralidade do Zango 5. Com a 
excepção a uma escola que já está a funcionar, os habitantes da-
quela urbanização são obrigados a recorrem a bairros muito dis-
tantes para adquirirem bens e serviços” (Angola, 2018)24. 

 

"Na província angolana do Bengo, cerca de 500 fa-
mílias sentem-se abandonadas pelo Governo. Os moradores 

chamam o projeto habitacional do Panguila de "cemitério 

dos vivos" devido à falta de condições sociais. (…) Além do 
mau estado das vias, há falta de luz e saneamento básico, e cri-
minalidade. Para piorar a situação, de duas a três famílias são 
obrigadas a partilhar a mesma casa nas residências classificadas 
como do tipo T3" (DW Angola, 2020). 

 
(24) Jornal de Angola, 18 de Março de 2020: Zango 5 Moradores reclamam de falta de serviços. [Acedido em 20/12/2020], dis-
ponível a partir de: https://www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/zango-5-moradores-reclamam-da-falta-de-servicos/ 
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Em 2002, o Gabinete de Obras Especiais (GOE), elaborou o Plano Estratégico do Solo 

e de Reabilitação de Luanda, identificou e apresentou soluções para os principais problemas 

de planeamento da cidade, designadamente dos sistemas de transporte, infraestruturas e ser-

viços. Este plano propõe o desenvolvimento de corredores técnicos para estruturar o sistema 

rodoviário e facilitar a instalação de saneamento básico e infra-estruturas, impedindo a ocu-

pação informal. Para além disso, apresenta recomendações para uma reestruturação do sis-

tema legal que passe por uma maior autonomia do poder local, nomeadamente ao nível dos 

municípios. Sugere ainda a criação de mecanismos de incentivo ao setor privado, assim como 

a criação de atrativos nas outras províncias para evitar o êxodo populacional para Luanda.  

Em 2003, a empresa Dar al-Handasah elaborou um estudo de desenvolvimento urbano 

do Município do Cazenga, na altura o mais populoso, com um milhão de habitantes. Este 

trabalho visava, por um lado, a elaboração de um Plano Diretor e Planos de Pormenor para 

as diferentes zonas do município, com vista à criação de novas estradas e melhoramento das 

existentes, assim como de áreas de habitação e serviços, e por outro, a preparação de um pro-

grama geral para a implementação de projetos sustentáveis. No âmbito deste estudo foram 

propostas novas vias e ampliação das existentes, soluções para o melhoramento na distribui-

ção de água e eletricidade, sistemas de drenagem e recolha de resíduos sólidos, construção de 

habitações e serviços, equipamentos de saúde e educação, e, uma vez mais, capacitação insti-

tucional da administração local.  

 Em 2006, surge o Plano da Nova Cidade de Luanda, com vista ao desenvolvimento de 

uma nova cidade, a Nova Luanda, que se pretendia ser o centro económico principal da capi-

tal. Localizada na zona sul e sudoeste de Luanda e destinada a uma população de 4 a 7 milhões 

de habitantes, a nova cidade seria desenvolvida em três zonas da área metropolitana: a parte 

urbana existente (núcleo histórico); a “cidade offshore”, que seria o centro económico e de 

habitação de luxo; e a cidade aeroportuária de caráter industrial a desenvolver-se à volta do 

novo aeroporto. Este Plano foi elaborado pela empresa China International Fund Ltd, do Ins-

tituto de Planeamento e Projeto Urbano de Shanghai Tongji, e do Instituto de Planeamento e 

Projeto Urbano Shenzhen, no âmbito do programa do Gabinete de Reconstrução Nacional 

(GRN). As críticas a este modelo assentam na falta de bases que sustentam o desenvolvimento 

de uma cidade a esta escala, a falta de integração com a área urbana existente e a ausências de 

soluções para dar respostas aos problemas da cidade.  
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 Em 2007, GPL elaborou o Plano Regional do Bengo que traça propostas de influência 

para o plano estratégico de Luanda. Este documento teve por base a Estratégia de desenvol-

vimento a longo prazo-Angola 2005, de Dar al-Handasah, que apresenta diretrizes e estraté-

gias para o Plano de Desenvolvimento 2009/2013 para Luanda e Bengo.  

 Em 2008/2009, o Ministério do Ambiente e Urbanismo coordenou um outro plano: 

“Plano Integrado de Expansão Urbana e Infraestruturas de Luanda e Bengo”, também elabo-

rado pela de Dar al-Handasah e que tem como referência o Plano de Gestão do Crescimento 

Urbano da Cidade de Luanda”. Este plano incidiu em quatro estágios dos quais resultaram 

os seguintes relatórios: I Atualização da Situação Existente e a Revisão das Alternativas Viá-

veis; II Preparação de Plano de Expansão Urbana para Luanda e Bengo; III Preparação de um 

Plano Diretor de Infraestrutura de Luanda e Bengo; IV Formulação do Programa de Desen-

volvimento e Perfis do Projeto para projetos de infraestruturas recomendados. É um dos mais 

recentes estudos sobre o desenvolvimento de Luanda.  

 Em 2008, por ocasião da preparação das eleições, o anterior Executivo, liderado por 

José Eduardo dos Santos, lançou o “Projeto de Construção de Um Milhão de Casas”, que veio 

a ser implementado pelo Governo eleito, através do Programa Nacional do Urbanismo e Ha-

bitação, da tutela do Ministério do Urbanismo e Construção e mobilizou diversos setores do 

governo para a sua implementação a nível nacional. Este projeto resulta do reconhecimento 

político da “escassez de oferta de habitação condigna e economicamente acessível para a mai-

oria dos angolanos, associada à pressão demográfica nos principais centros urbanos do país, 

em consequência dos movimentos migratórios observados nas últimas décadas, resultando 

daí uma profunda degradação das condições de habitabilidade das cidades, muito particular-

mente nas áreas periurbanas onde vive a maioria da população” (Soma, 2018).  

O Programa Nacional do Urbanismo e Habitação visa urbanizar terrenos para a cons-

trução de habitação social com infra-estruturas básicas (água, energia e saneamento), desti-

nada a populações de média e baixa renda. A construção de um milhão de casas por todo o 

país pretende alojar seis milhões de habitantes. Passa por realizar operações de loteamento 

para infra-estuturas e equipamentos sociais, no sentido de contrariar o crescimento de cons-

trução informal e alargamento dos Musseques existentes de forma desordenada, e estabelece 

novos mecanismos para aquisição de terrenos e o registo de propriedade destas novas casas, 

por parte dos cidadãos. Deste modo, este projeto implica duas componentes muito importan-

tes para o Estado angolano: a primeira, o investimento de natureza material – o desenvolvi-
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mento do parque urbano, o desenvolvimento de políticas de apoio direto aos grupos vulne-

ráveis, no acesso à habitação a custos controlados, na promoção de programas específicos de 

requalificação dos Musseques e na criação de infraestruturas básicas de saneamento, abaste-

cimento de água, energia elétrica, vias de acesso e no investimento em programas de equipa-

mentos sociais, sobretudo na área da saúde e na educação; a segunda, de natureza legal – o 

desenvolvimento e/ou reestruturação de legislação sobre as reservas fundiárias, o financia-

mento e incentivo à habitação, sobre o inquilinato e arrendamento, fiscalidade e autonomia 

financeira local.  

Para a implementação deste projeto o Estado é responsável pela construção de 115 

mil fogos, o sector privado por 120 mil fogos, as cooperativas por 80 mil fogos e os restantes 

685 mil correspondem a autoconstrução dirigida tanto no meio urbano como rural.  

Em Luanda, a implementação do Plano teve início em meados de 2009 com o projeto 

de construção de 2000 casas no Zango, localizadas nas novas áreas de expansão da cidade. 

Nesta altura, estavam em curso, em toda a área de expansão de Luanda a implementação de 

planos urbanísticos e a construção de casas dentro de áreas de intervenção programadas (Bet-

tencourt, 2011). 

A extensa enumeração elencada de medidas e planos elaborados no contexto da urba-

nização de Luanda, mostra-nos que, sobretudo na última década do século XX e primeira do 

século XXI, houve um conjunto de ações políticas iniciadas para conter o crescimento da ci-

dade, melhorar as zonas de habitação precária e resolver problemas de falta de habitação. 

Note-se que este período se reporta ao fim da guerra, daí que os decisores políticos estivessem 

imbuídos do espírito de reconstrução nacional, e é a época auge da economia angolana. To-

davia, a própria análise de tantas medidas iniciadas e da implementação de Planos sequenci-

ais, remete para ações inacabadas. São feitos muitos diagnósticos à situação da cidade, mas as 

intervenções são lentas, intercaladas no tempo e no espaço, não articuladas e insuficientes. E 

a cidade continua a ver aumentar a autoconstrução informal de forma descontrolada. 

 

3.3.2. Ordenamento do território e urbanismo em Luanda 

De acordo a legislação angolana sobre o Sistema de Ordenamento do Território e do 

Urbanismo (Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo de Angola), o “Ordenamento 

do território é o sistema integrado das normas, princípios, instrumentos e ações da Adminis-
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tração Pública que tem por função a organização e gestão do espaço biofísico territorial, ur-

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

e utilização pelas pessoas singulares e coletivas, privadas e públicas (…)”. (artigo n.º 3, Lei n.º 

3/04 de 25 de junho de 2004) (Républica de Angola, 200425) 

Para Marques, a atividade de ordenamento do território e urbanismo em Angola vem 

sendo definida por um conjunto de preceitos normativos, assumindo particular relevo a Lei 

do Ordenamento do Território e do Urbanismo (LOTU). Esta lei, na sua essência, “preocupa-

se com a ocupação do espaço e valorização da sua utilização”. Este diploma, tal como defende 

Marques (2012, p. 2) “ao definir um vasto conjunto de princípios gerais e diretrizes, aponta 

uma multiplicidade de linhas de orientação e conceitos indispensáveis à criação e desenvol-

vimento do sistema de ordenamento territorial urbanismo como função pública”. 

Mas em Angola, com particular destaque para Luanda, a insuficiência de informação 

relativa à classificação e qualificação de solos para a habitação tem influenciado as populações 

ocuparem os solos à margem da lei – ocupação informal e clandestina de terrenos. No âmbito 

da classificação de solos, a transição de solos de carácter rural para urbano seria feita de forma 

programada, e não como tem sido feita. O modelo de governação centralizado tem retirado 

das administrações locais as competências na gestão de terrenos sobre a sua jurisdição. E a 

existência de várias instituições com vocações similares tem, para além de potenciar conflitos 

entre estas, promovido o atraso a nível do sector imobiliário e, consequentemente, o desen-

volvimento à escala local.  

As ocupações que ocorrem por via do falso parcelamento rural ou de loteamentos 

clandestinos condicionam o desenvolvimento harmonioso e a expansão equilibrada do terri-

tório à escala local. Além de mais, nem toda a área habitacional é essencialmente urbana, sem 

que, no entanto, tenha infraestruturas e equipamentos de usos coletivos26. Para Mafra & Silva 

(2004, p. 21) “o objetivo primordial de qualquer política territorial é o desenvolvimento, no 

 
(25) Républica de Angola, 2004. Lei n.º 3/04 de 25 de junho de 2004. Diário da Républica. Órgão Oficial da Républica de Angola, 

[Acedido em 27/10/2020] Disponível a partir de: https://www.igca.gov.ao/uploads/files/2021/06/lei-do-ordenamento-do-

territorio-e-do-urbanismo.pdf. 

 
(26) Em matéria relacionada com a gestão urbana, entende-se por falso parcelamento rural toda a operação de fracionamento de 

terrenos para fins de atividades agrícolas, mas que, contrariamente, são utilizadas para fins urbanas – venda de terrenos para 

fins urbanos e construção do edificado. Por sua vez, o parcelamento ou loteamento clandestino é toda a atividade urbana que 

ocorre à margem do quadro legal aplicável e do controlo da Administração Pública, e geralmente ocupa espaços destinados a 

usos não urbanos (e muitas vezes sem condições físicas para a urbanização). 
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qual o crescimento assume importância essencial e instrumental”. Em suma, ordenar um ter-

ritório significa planear as diferentes formas de usos e ocupação do solo para os diferentes 

fins a que se destinam.   

Entretanto, a forma como os BIC estão geograficamente distribuídos em Luanda mos-

tra que o ordenamento do território, enquanto política pública, não tem recebido pelos órgãos 

competentes do Estado um tratamento merecido.  

Desta forma, é inevitável questionar como pensar numa expansão urbana territorial-

mente equilibrada, quando em Luanda há, até ao momento (2021), um único município (Vi-

ana) com Plano Diretor Municipal aprovado. Ou seja, a ausência dos planos territoriais e dos 

respetivos instrumentos de gestão territorial nos municípios, tem contribuído para o processo 

de formação e proliferação de BIC. 

A combinação dos fatores em exposição, para além de ilustrar as diferentes configura-

ções de formação de bairros informais, mostra como o desordenamento urbano tem influen-

ciado na geração de bairros crítico. Sublinhamos que o ordenamento do território tem como 

foco classificar e definir as áreas para as diferentes formas de usos e ocupações, bem como 

prevenir os eventuais desequilíbrios que poderão daí resultar.  

A produção do espaço urbano e materialização das suas componentes precisam de 

estar alinhadas, de forma sistemática, com as operações de loteamento, infra-estruturação e 

edificação. Contudo, no contexto urbano de Luanda tem sucedido exatamente o oposto: a 

província tem sido alvo de várias operações urbanísticas informais, onde a lei (Artigo 7º do 

regulamento geral das edificações urbanas) 27 tem sido um pressuposto figurativo (sem rele-

vância), uma vez que se verifica a edificação sem loteamento e o loteamento sem infra-estru-

tura. E isto tem, também, concorrido para o processo de formação dos BIC.  

A província é caracterizada pela bipolarização urbana – coabitação entre as popula-

ções de diferentes níveis de renda – alta, média e baixa. O aumento das clivagens sociais na 

população angolana e da cidade, reflete-se nos espaços de habitação e condições de habitabi-

lidade.  

"A cidade dual reflecte-se também nas características só-
cio-económicas de Luanda. As distinções são claramente visí-
veis quando se visitam as partes formal e informal da cidade: a 
primeira tem edifícios altos e habitações elegantes, infra-estru-

 
(27) Artigo 7º do regulamento geral das edificações urbanas: a utilização de qualquer edificação nova, reconstruída, ampliada ou 
alterada, quando da alteração resultar modificação importantes nas suas características, carece de licenciamento (Diário da repú-
blica, I série – N.º 25, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2007). 
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turas e áreas comerciais funcionando (aparentemente) bem, par-
ques e outros símbolos da cidade moderna. A cidade informal, 
por seu lado, está superlotada, tem más estradas de areia, cami-
nhos estreitos, mercados/pequenos estabelecimentos comerci-
ais e está repleta de lixo. Em termos estatísticos, os problemas 
relacionados com o desemprego, habitações, água, frequência 
escolar, etc. estão também relacionados principalmente com as 
áreas de assentamento informa" (Tvedten et al, 2018). 

 
Os cidadãos com maiores privações económicas, que não dispõem geralmente de 

meios ou de acesso ao crédito, recorrem a mecanismos ilegais para aquisição de terrenos para 

a autoconstrução, onde regularmente não existe um PDM, ou se existe, não é consultado para 

o efeito de operações urbanísticas.  

O processo de produção dos espaços urbanos precisa de estar ancorado numa lógica 

fixa de, primeiro, ordenar e, segundo, urbanizar. Ou seja, não pode existir urbanização (en-

quanto processo de crescimento urbano e construção do edificado) sem as operações de orde-

namento do território. Em Luanda verifica-se um paradoxo urbano (grifo do autor: significa 

inverter a ordem de execução urbana – construir sem ordenar).  

Associado ao crescimento populacional e à expansão urbana estão, então, as condições 

socioeconómicas da população, e o elevado número de pessoas de baixa renda, que passam 

por privações várias, incluindo a habitação. Em nosso entender o Estado não tem desenvol-

vido projetos viáveis e capazes de inverter o quadro da pobreza. Como alternativa, as popu-

lações, neste caso de baixa renda, têm optado pela via informal de acesso a terra para Auto 

edificação. 

"(…) sobreviver nos aglomerados informais em Luanda 
é uma luta constante pelo emprego e rendimento, num contexto 
em que o acesso ao dinheiro é vital para a sobrevivência. Há es-
cassez de oportunidades de emprego formal e entrar no mer-
cado de trabalho depende não só das qualificações formais como 
também dos contactos e de pagamentos extra. Para a grande 
maioria, a economia informal é a única saída e é caracterizada 
por trabalho duro, competição feroz e rendimentos flutuantes. 
Ao mesmo tempo há um grande sentimento de vulnerabilidade 
a mudanças/choques súbitos, tanto domésticos (desintegração 
do agregado familiar, perda de rendimento, despesas extras com 
a saúde, etc.) como nas comunidades (marginalização social, 
falta de serviços sociais, criminalidade, etc.). Embora a maioria 
das pessoas reajam trabalhando ainda mais duramente para so-
breviver, muitas sucumbem às circunstâncias e tornam-se de-
pendentes ou infratores da lei.  

 

No contexto da realização deste trabalho, contactamos a Administração do Distrito 

Urbano do Kikolo, instituição estatal responsável pela gestão da área onde se encontra o bairro 
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caso de estudo, com vista a aferir acerca da existência, ou não, de um programa de reconver-

são dos bairros informais críticos sobre a sua jurisdição. O responsável pela área técnica in-

formou-nos que, para este tipo de intervenções, dependem das orientações da Administração 

Municipal do Cacuaco, hierarquicamente superior em questões administrativas. Por sua vez, 

contactada a Administração Municipal do Cacuaco, respondeu-nos que, dada a gravidade da 

situação e para este tipo de intervenção, o GPL e/ou o MOPOT seriam as entidades compe-

tentes para intervir em situações desta natureza. Portanto, o entendimento que gravita aqui é 

que, enquanto não houver a descentralização dos órgãos administrativos do Estado, as solu-

ções à escala do bairro serão cada vez mais adiadas e as populações permanecerão em estado 

de esquecimento.   

Não obstante a centralização das questões relativas à urbanização e ordenamento do 

território no governo central, há uma desarticulação entre as diferentes entidades que tutelam 

pastas sobre estas matérias. A complexidade do sistema legal e o seu desconhecimento, muitas 

vezes por parte até das próprias entidades públicas, faz com que os processos da informali-

dade funcionassem como bolas de neve, com vários intervenientes. Tudo isto é uma clara alu-

são às fragilidades na lei do solo e restante enquadramento jurídico sobre a matéria.  

 Como defende a ONG DW Angola, para que a grande maioria dos habitantes das 

áreas periurbanas e periféricas ocupassem os espaços urbanos de forma clandestina através 

de mecanismos informais, foi preciso o envolvimento de pessoas singulares, coletivas e insti-

tuições de gestão estatal (DW, 2005).  

"A grande maioria dos habitantes das áreas peri-urba-
nas de Angola ocupou a terra através de mecanismos informais, 
num processo que envolveu, muitas vezes, as instituições admi-
nistrativas locais. Estes processos existem desde antes da Inde-
pendência e continuaram a existir depois dela. O mecanismo 
mais comum tem sido a compra informal de terra, com docu-
mentos de compra testemunhada, existindo um mercado terras 
informal ativo, quer para arrendamento de residências, quer 
para a compra de terrenos e de casas. Embora tenha atualmente 
direitos limitados à terra à luz da nova Lei de Terras, a grande 
maioria da população peri-urbana sente-se segura da sua pro-
priedade e tem, por isso, pouca compreensão do contexto legal 

e administrativo formal" (DW, 2005). 
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3.3.2.1. Diretivas do Plano Diretor Geral Metropolitano de Luanda (PDGML) sobre os 

BIC. 

Temos discutido, ao longo do trabalho, que Luanda é uma província com um peso 

significativo de bairros desordenados, muitos deles críticos e com populações economica-

mente vulneráveis. A insuficiência e a tardia implementação de instrumentos compatíveis 

com a realidade territorial luandense, que orientam o processo de expansão territorial orde-

nado, têm contribuído para a rápida e contínua expansão desordenada da província no seu 

todo e para o surgimento de novos bairros em lugares sem as mínimas aptidões para a urba-

nização. Assim, "com o objetivo de criar soluções para um novo ordenamento, foi posto em 

marcha um Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território, com a aprovação por De-

creto Presidencial n.º 298/19 de 21 de outubro (revogando, neste caso, o decreto presidencial 

n.º 85/15 de 5 de maio), designado por Plano Diretor Geral Metropolitano de Luanda 

(PDGML)" (PRODESI, 2021, p. 4).  

Na verdade, o PDGML é o principal instrumento de gestão territorial da província de 

Luanda, e caso venha ser implementado, poderá promover uma expansão urbana mais har-

moniosa, corrigindo as fragmentações existentes.   

O PDGM prevê, enquanto instrumento de planificação territorial, até 2030, resolver 

questões relacionadas com a regeneração urbana (requalificação e reconversão dos Musse-

ques de Luanda). Neste caso, para as questões de regeneração e a melhoria da condição de 

vida das populações em Luanda, o Programa estabelece as seguintes metas: a criação de 1,4 

milhões de habitações novas e de 6,3 milhões de postos de empregos no sector formal (diver-

sificando outras fontes de receitas para o Estado, que não o sector petrolífero). No mesmo 

documento consta "que o governo deverá dar prioridades às partes da cidade e da província 

que apresentam maiores riscos e aplicar modelos de regeneração que permitam atingir os 

objetivos de crescimento e prosperidade estabelecidos para Luanda" (PDGML, 2015, p. 100).  

Este instrumento de planeamento estabelece que a regeneração urbana da província 

de Luanda será feita gradualmente, envolvendo, de forma articulada, o sector público e pri-

vado. Neste processo, constam igualmente metas como a regeneração de habitações precárias 

ou vulneráveis (o caso dos BIC). Com a implementação do PDGML poder-se-á (caso venha 

ser implementado integralmente) vislumbrar significativas melhorias na qualidade de vida 

das populações economicamente vulneráveis que vivem nos BIC, em Luanda.    
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3.3.3. Políticas públicas de habitação  

A habitação condigna é um direito humano, e faz parte da agenda internacional há 

várias décadas.  

Na Agenda Habitat II, adotada em 1996, os Chefes de Estado e de Governo compro-

meteram-se com dois objetivos principais, designadamente "habitação adequada para todos" 

e "assentamentos humanos sustentáveis num mundo em urbanização". Nos Objetivos de De-

senvolvimento do Milénio (ODM), as metas até 2015 incluíam reduzir para metade a propor-

ção da população sem acesso sustentável a água potável e ao saneamento básico e, até 2020, 

melhorar a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados (República 

de Angola, 2016, p. 8). No âmbito dos ODS, as questões da habitação englobadas no Objetivo 

11, visam, até 2030, tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis (Nações Unidas, 2021). 

Apesar dos compromissos nacionais e internacionais, segundo o Banco Mundial (sd), 

há em Angola cerca de 13 milhões de habitações precárias.   

Um relatório da Organização das Nações Unidas para Habitação, afirma que em mui-

tas cidades, principalmente nos países em via de desenvolvimento, os moradores das áreas 

urbanas informais constituem mais de metade da população urbana, com pouco ou nenhum 

acesso aos serviços essenciais. Na mesma direção, o relatório da DW aponta que mais da me-

tade da população angolana vive em bairros críticos (DW, 2005). Em Luanda, não obstante a 

falta de informações precisas, dados recentes apontam para cerca de 80% da população a viver 

em bairros informais tipo Musseque (Bettencourt, 2011). 

As famílias necessitam de habitação, e a Constituição da República de Angola, no seu 

artigo 85, consagra o direito à habitação como direito fundamental. Contudo, tal como em 

outros contextos internacionais, as condições de acesso à habitação são também impostas pelo 

mercado (Silveira, 2011) e, em Angola, o papel que o Estado tem tido na intervenção pública 

neste setor é reduzido face à dimensão do problema. Deste modo, se o direito à habitação é 

um pressuposto constitucional, o seu não cumprimento é uma violação de direitos e garantia 

dos cidadãos. E o facto de termos em Luanda os BIC, demonstra uma clara violação dos direi-

tos fundamentais dos cidadãos. 

Num relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a relatora es-

pecial das Nações Unidas sobre o Direito à Habitação, Leilani Farha, alerta que enquanto os 

Estados negarem o acesso à justiça pelo direito à habitação, eles perpetuam uma hierarquia 
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de direitos humanos, expondo a posição discriminatória que alguns direitos e, portanto, al-

guns detentores de direitos têm mais importância do que outros. Para ela, “milhões de pessoas 

que vivem em condições inaceitáveis não têm lugar onde podem reivindicar o seu direito a 

uma habitação" ( Nações Unidas, 2019). 

Não obstante a criação de algumas políticas, estas têm-se mostrado insuficientes face 

à dimensão do problema a nível nacional, com particular destaque para a cidade de Luanda. 

O Relatório dos ODM de 2015 registou, relativamente ao setor da habitação, o Programa Na-

cional de Urbanismo e Habitação (PNUH) implementado em 2009 (que abordaremos adiante), 

a falta de capacidade para medir alguns dos indicadores propostos no âmbito dos ODM, e 

alguns desafios e recomendações que importa referir no contexto deste trabalho:  

"Considera que constituem desafios para o sector de ur-
banismo e habitação: a necessidade de habitação para as cama-
das mais carenciadas; Os assentamentos informais; A ausência 
de legislação e políticas urbanas adequadas que permitam inte-
grar as 'ocupações informais' progressivamente no sistema da 
cidade. Tendo em conta o (…) exposto, recomenda-se: Reforçar 
a capacidade institucional em matéria de urbanização e desen-
volvimento urbano; criar políticas que desencorajem o surgi-
mento de novas 'ocupações informais" (República de Angola, 
2015).  

 

De acordo com alguns exemplos que fomos dando ao longo do trabalho, em particular 

no ponto relativo ao Processo de Urbanização em Luanda (3.1.1 deste capítulo), e àquilo que 

é o cenário atual que também já fomos descrevendo, entendemos que, após a independência 

do país, não houve, para Luanda, planos urbanísticos que promovessem uma expansão ur-

bana equilibrada, isto é, sem fragmentações. Nota-se hoje uma significativa desarticulação 

entre a velha e a nova cidade. As novas habitações foram surgindo de forma espontânea, fora 

dos limites da cidade programada. E o que se tem feito, a nível de implementação de políticas 

públicas de habitação para mitigar os efeitos mais relevantes resultantes da expansão urbana, 

não tem contribuído para atenuar o crescimento desordenado da cidade, nem diminuído o 

impacto das ocupações informais.  

Angola participou na Cimeira sobre cidades, em 1996, em Istambul, na Turquia, onde 

participou na Agenda do Habitat II sobre a habitação. Nesta altura, era ainda um país mergu-

lhado em conflitos armados. Com o alcance da paz em abril de 2002, deu os primeiros passos 

rumo à reconstrução nacional, isto é, construir novos equipamentos e reabilitar os destruídos 
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pela guerra (República de Angola, 2016). Aliás, vimos anteriormente que foi nos finais da dé-

cada de 1990, e no início deste século, que vários projetos foram iniciados, sobretudo em Lu-

anda, para melhorar as condições dos bairros informais e conter o seu crescimento.   

Em 2007, o governo angolano decretou a constituição de reservas do Estado para a 

construção de "novas urbanizações" dentro da região metropolitana da capital. Entretanto, em 

2008, foram identificadas reservas fundiárias do Estado nas províncias de Cunene, Uíge, 

Zaire, Namibe, Bié, Benguela, Cabinda, Cuando Cubango, Huíla, Lunda Norte, Lunda Sul, 

Cuanza Sul, Cuanza Norte e Huambo (República de Angola, 2016, p. 24). 

 
Figura 17: Reservas fundiárias para fins habitacionais em Angola 

Fonte: Ministério do Urbanismo e Construção de Angola (MINUC), 2010 

 

Ainda em 2007, a Lei do Fomento Habitacional Lei 3/07, sobre as Bases do Fomento 

Habitacional, promove o surgimento de financiamento público e privado para a construção 
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de moradias. É a base legal para o Fundo de Investimento na Habitação, ou seja, a lei reconhe-

cia formalmente o papel da "autoconstrução dirigida" como um método de desenvolvimento 

de habitação. Contudo, os regulamentos para a implementação desta lei continuam em pro-

mulgação.  

Em Julho de 2009, o governo aprova um Decreto-Lei que concede isenção de direitos 

aduaneiros de importação sobre diversos materiais para a construção de habitações 

(República de Angola, 2016, p. 36), de forma a facilitar a construção de novas habitações por 

parte das populações.  

Tendo em conta a necessidade de criar projetos habitacionais públicos viáveis que aju-

dassem a resolver a carência habitacional em Angola, em 2009, o Estado angolano lança o 

Programa Nacional de Urbanismo e Habitação (PNUH), para construir um milhão de habita-

ções em toda extensão do território angolano. Uma das estratégias deste programa era a im-

plementação de projetos habitacionais através da constituição de parcerias público-privadas 

em que as partes trabalham em conjunto para benefício mútuo, segundo regras previamente 

estabelecidas (República de Angola, 2016, p. 18). 

Em termos de financiamento, a implementação do PNUH previa a alocação de verbas 

advindas, sobretudo, da venda do petróleo. Porém, em função da baixa do preço do petróleo 

no mercado internacional, este programa ficou seriamente comprometido. Segundo os dados 

do PNUH, em 2020 havia sido executado 45,2% do plano, correspondendo a cerca de 90 650 

unidades habitacionais em todo o país (das 200 mil previstas). Outro fator relevante, resulta 

do incumprimento no apoio da construção de 685 000 habitações, através da modalidade de 

autoconstrução dirigida no âmbito de projetos planificados e supervisionados pelo governo:  

"Os cidadãos com baixos rendimentos deveriam poder 
comprar terrenos urbanizados a preços razoáveis e adquirir ma-
teriais de construção subsidiados com a ajuda do Estado. Até à 
data, apenas cerca de 100 000 parcelas de terra foram disponibi-
lizadas em "reservas de terra" designadas pelo estado, que estão 
frequentemente fora do perímetro peri-urbano das cidades ou 
em zonas rurais. Pouco tem sido feito para subsidiar o custo dos 
materiais de construção" (Cain, 2019).  

 

Para além das limitações enunciadas, acrescem aspetos relativos à atribuição das ha-

bitações construídas pelo Estado no âmbito do PNUH: cerca de 45% foram direcionadas para 

os funcionários do Estado (Cain, 2019). Paradoxalmente, os funcionários públicos de baixa 

remuneração têm sido excluídos logo à partida de se candidatarem a um projeto público e/ou 

privado em Angola.  
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As informações relativas à comercialização de habitações nas centralidades angolanas 

dão conta que, desde a sua génese, o processo apresenta várias irregularidades. As instituições 

imobiliárias afetas ao Estado, pelo que parece, não têm mostrado transparência em todas as 

fases do processo de venda e arrendamento das habitações. A título de exemplo, há situações 

em que a mesma residência é comercializada para várias pessoas. Outras em que as habitações 

são ocupadas por populações de forma irregular. E em alguns casos, as mesmas pessoas que 

concorrem para um projeto habitacional, são as mesmas a concorrerem para os outros projetos 

situados noutros locais. Tal como se percebe, há aqui ausência de um denominador comum 

para fazer face às questões de desequilíbrio habitacional em Angola. 

Durante 2018, foram libertadas 8 050 parcelas de construção através do PNUH para 

proprietários-construtores. Deste número, 75% resultaram na emissão de licenças de habita-

ção os proprietários residenciais: "A produção social de habitação pelos próprios proprietá-

rios-construtores usando poupanças familiares e inputs do mercado informal foi responsável 

pela maioria das unidades construídas no último ano. Os próprios proprietários construíram 

cerca de 30 000 habitações por ano em Angola durante a última década"(Cain, 2019). 

Contudo, o processo de aquisição formal de terrenos ou residências, em contextos 

como Luanda, tem sido pouco transparente ou mesmo opaco, não só pelo compromisso verbal 

em muitos casos, cujo valor jurídico é inexistente, mas também pela falta de confiança, que 

resulta na venda do mesmo espaço ou residência a mais de uma pessoa ou família, resultando 

em muitos casos em conflitos entre as partes, cujas consequências são devastadoras. 

"Angola é um dos países mais difíceis de registar pro-
priedades, ocupando o 170º lugar entre os 190 do Banco Mundial 
em 2019. Em média, são necessários 190 dias para registar o ter-
reno e o custo é de 2,8 por cento do seu valor. A maioria dos 
mapas de parcelas de terra, mesmo em Luanda, é mantida em 
papel e não existe uma base de dados eletrónica para registar os 
limites e verificar os planos, não fornecendo informações cadas-
trais nem um sistema normalizado de números de identificação. 
As disputas privadas de terra geralmente levam mais de três 
anos para serem resolvidas através dos tribunais. A qualidade 
do documento e a segurança de posse oferecidas são, portanto, 
fracas e podem não ser juridicamente vinculativas, sendo classi-
ficadas pelo Banco Mundial como apenas sete numa escala de 30 
pontos. Os agentes imobiliários do sector privado queixam-se 
da ausência de documentos legais, terrenos licenciados e planos 
diretores para as cidades" (Cain, 2019). 

 

Em Luanda, as políticas públicas de habitação, não têm sido inclusivas, nem territori-

almente transversais: 
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Os programas de habitação social e realojamento direcionados às populações mais po-

bres a residir em bairros informais, e resultantes de ações de requalificação e reconversão ur-

bana, afastaram os habitantes para as áreas periféricas, acentuando a segregação de que já 

eram alvo, tanto em termos espaciais como sociais e deixando-os a viver igualmente em parcas 

condições de habitabilidade. Muitos dos habitantes realojados em bairros mais longínquos, 

acabam por abandonar, vender ou arrendar as suas casas no mercado informal, e regressam 

à cidade, ficando novamente a residir noutros bairros informais, próximos das áreas onde 

residiam antigamente (se estas, entretanto foram destruídas com vista à requalificação da ci-

dade). Deste modo, este processo pode até contribuir para a diminuição de bairros informais 

na cidade, mas não para a redução de habitante a viver em bairros informais.  

"Quando as famílias são realojadas muito longe do local 
de origem o quotidiano torna-se ainda mais difícil, o que leva ao 
abandono frequente das novas casas atribuídas, as quais são 
vendidas ou postas a arrendar em operações de mercado infor-
mal. (Bettencourt, 2011) 

“Não parece útil continuar a pensar nos programas de realo-
jamento como se todo o problema fosse financeiro e urbanístico. O pro-
blema do realojamento é, antes de mais, um problema social e não um 
problema de edifícios, tudo isto porque as pessoas não são coisas que se 
ponham em gavetas.” (Guerra, 1994: 11 citado por Bettencourt, 
2011) 

 

Os programas de autoconstrução dirigida devem ser acompanhados de rigor na legis-

lação e gestão do solo urbano, para que qualquer projeto de requalificação urbana de áreas de 

assentamentos informais tenha segurança e garantia de eficiência e durabilidade, bem como 

do controlo e ordenamento do território (Bettencourt, 2011), de forma a garantir que as con-

dições de habitabilidade das populações que deveriam beneficiar destes programas melho-

rem.   

No entanto, o que se passa de concreto no contexto urbano de Luanda, é que, os terre-

nos destinados para a construção de habitações são, na sua maioria, ocupados e comercializa-

dos de forma clandestina por singulares e por trabalhadores dos órgãos públicos, com maior 

ênfase aos trabalhadores das administrações municipais, em que os serviços de fiscalização 

ganham destaque. Observa-se que tais práticas não constituem uma realidade recente, sendo 

que são agravadas pela pouca transparência no processo de aquisição nos projetos habitacio-

nais estatais, excluindo uma grande parte de interessados.  

Por último, os programas habitacionais das novas centralidades, dificilmente abran-

gem as populações carenciadas a residir nos BIC de Luanda e o investimento do Estado nestes 
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projetos acaba por não ter grandes repercussões na diminuição da população a viver de forma 

muito precária nestes bairros informais.   

Sobre este ponto de vista, temos defendido que o Estado, dentro das suas funções pri-

márias, deveria apostar em políticas públicas estratificadas, isto é, em função do tecido social 

(muito variado no ponto de vista sócio económico, uma vez que uns estão cada vez pobres e 

outros cada vez mais ricos), desenvolver políticas por classes sociais. Ou seja, uma política de 

habitação deve ser desenvolvida numa lógica de níveis de rendimentos entre as famílias, em 

que o Estado não construa, por hipótese, habitações para quem, com os próprios meios, possa 

construir a sua casa. Porém, o que se constata é diferente. Deste modo, os critérios de aderên-

cia aos projetos públicos não colocam no seu centro populações de baixa renda.  

Para Soma, numa política pública, o Estado deve ser o protagonista. Para o efeito, a 

política pública deve basear-se num modelo de equidade, ou seja, deve na sua essência “pro-

teger os mais fracos, como as crianças, as mulheres, os idosos, os trabalhadores, os doentes, 

os sem abrigos, os miseráveis, os pobres, os esquecidos (grifo do autor), entre outros”. Porém, 

em Angola no geral, e em Luanda, em particular, as políticas de habitação não têm sido inclu-

sivas nem transversais, pois, se fossem, haveria em número consideráveis projetos habitacio-

nais de carácter social para um maior número de pobres urbanos.     

Olhando para as especificidades socioeconómicas e territoriais de Angola, uma polí-

tica pública de habitação ajustada às necessidades das suas populações implicaria olhar de 

forma específica para os territórios a uma micro-escala, ou seja, radiografar o essencial da 

situação existente, de modo a compreender a natureza do problema e, a partir daí, propor 

políticas habitacionais ajustadas com a realidade social e geográfica do lugar. Porque, para 

nós, uma política de habitação deve ter como epicentro a realidade multissectorial do lugar.  

A realidade angolana, que conhecemos e procuramos ir descrevendo ao longo deste 

trabalho, é marcada por grandes assimetrias territoriais. O país é grande, socialmente dife-

rente, com mais de 18 línguas oficiais nacionais (Connor et al, 2010), economicamente distinto 

e é difícil conceber que uma política pública de habitação seja única e com formas de inter-

venção idênticas nas províncias mais rurais versus mais urbanas, e em Luanda em comparação 

com resto do país.  

A população realojada, embora socialmente homogé-
nea, tem um perfil cultural heterogéneo, resultante de fenóme-
nos de migração ao longo de vários anos, o que dificulta a inte-
gração nos novos espaços de realojamento, bem como o correcto 
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uso destes espaços urbanos atribuídos, na medida em que a mai-
oria da população tem origem do meio rural. Acresce o clima de 
insegurança urbana causado por problemas sociais e agravado 
pelo estigma de grupo social menos favorecido. “O fracasso das 
primeiras tentativas de reabilitação depressa mostrou que não 
era a degradação do cenário construído que provocava a exclu-
são dos habitantes, mas o inverso” (Lacaze, 1995: 79 apud Bet-
tencourt, 2011). 

 
 

A este nível, a descentralização política e administrativa, através da implementação 

das autarquias, poderá, eventualmente, ajudar a corrigir alguns dos problemas de desfasa-

mento entre os contextos locais e as políticas centrais.  

"A transferência da responsabilidade pela promoção da 
habitação e da gestão dos serviços urbanos para os governos 
municipais recém-eleitos em 2020 oferece uma oportunidade 
única. A regularização legal do parque habitacional dentro da 
jurisdição do município pode revelar-se uma alavanca para a re-
dução da pobreza e da sustentabilidade financeira. O registo e a 
regulação municipal de terrenos e habitações podem contribuir 
para a transformação do país num mercado mais atrativo e di-
versificado"(Cain, 2019).  

 

No entanto, o problema da habitação não se resolve (apenas) com a construção de ha-

bitações. O processo é muito mais complexo e implica uma inevitável articulação com todos 

os setores de um Estado, em particular com as questões políticas e sociais que o enquadram.  

Quando na expressão "Políticas Publicas de Habitação", nos focamos na parte da ha-

bitação, é importante ter em conta aspetos como: a realização de um diagnóstico multissecto-

rial sobre o caso específico; a adoção dos mecanismos de participação pública envolvendo 

todos os stakeholders, dando voz e vez a todos envolvidos no processo, dando lugar a constru-

ção de consensos; a transparência no processo de atribuição de obras; uma fiscalização com-

prometida com a qualidade da obra; um processo de aquisição de residências claro, objetivo 

e transparente, entre outros. 

Todavia, se nos focarmos na parte alusiva a "Políticas públicas", não podemos disso-

ciar as mesmas das condições socioeconómicas da população, das receitas do estado, dos me-

canismos formais ou informais que sustentam a economia nacional, do mercado de trabalho, 

do mercado imobiliário, da banca e, sobretudo, da capacidade dos Estados de criarem políti-

cas contínuas e sustentáveis.  

Em Angola, e em Luanda, em particular, nos últimos anos, assistiu-se à implementa-

ção de políticas descontínuas e em desarticulação com a realidade socioeconómica do país.  
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No início do século XXI, o fulgor do final da guerra e o ritmo acelerado de crescimento 

económico deram ímpeto à criação de projetos habitacionais concebidas para uma classe mé-

dia alta que, não só não veio a crescer, como, em resultado da crise do petróleo, veio a afunilar-

se cada vez mais.  

A crise económica levou a que alguns projetos habitacionais do estado, ou público-

privados, ficassem estagnados. O declínio do poder de compra mesmo dos trabalhadores as-

salariados reduziu a capacidade de quase todos os residentes de adquirir, construir ou pagar 

as rendas das casas. O crédito bancário para habitação é muito difícil de obter, e a maioria da 

população residente em bairros informais, sobretudos os que têm características de BIC, não 

aufere de salários fixos e que garantam condições que os permitam beneficiar de financia-

mento bancário.  

"Apenas dois bancos comerciais afirmam que oferecem 
financiamento habitacional, com uma taxa de juros anunciada 
de 15,88%, mas não há provas de empréstimos à habitação feitos 
durante o último ano. O parlamento angolano ainda não apro-
vou a legislação sobre hipoteca. Em caso de incumprimento de 
um empréstimo à habitação, a penhora de um banco pode não 
ter prioridade sobre os outros credores e o recurso à cobrança 
judicial leva até três anos, levando os bancos a retirarem-se do 
mercado da habitação. Sem financiamento hipotecário real, al-
guns construtores-proprietários contraem empréstimos ao con-
sumo a curto prazo com juros elevados para financiar fases es-
pecíficas da construção de habitações. Os empréstimos ao con-
sumo são garantidos por salários e são frequentemente contraí-
dos por funcionários públicos ou por pessoas com emprego fixo. 
Quando os empréstimos ao consumidor podem ser obtidos, eles 
são oferecidos à taxa de juros de aproximadamente 20 por cento. 
O endividamento creditício dos clientes do sistema bancário an-
golano atingiu 26 por cento em 2018, tendo mais do que dupli-
cado desde 2015. Os créditos de cobrança duvidosa no sector 
imobiliário rondam atualmente os 30 por cento, de acordo com 
o secretário da Associação dos Profissionais Imobiliário de An-
gola (APIMA)" (Cain, 2019).  

 
 

Todos estes fatores contribuem para grandes disparidades económicas da população 

e evidenciam a dificuldade em conceber políticas comuns, que não atendam às especificidades 

da população e não redundem num grande desfasamento entre a oferta de projetos habitaci-

onais e à procura, por parte da população mais carenciada.  

As figuras 18 e 19 são relativas a BIC: a primeira, ilustra a fragilidade das construções 

de bairros informais em zonas periféricas de Luanda, a segunda, populações desalojadas de-

vido às chuvas num bairro do Sambizanga, zona Central de Luanda.  
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Figura 18: Bairro Informal Crítico (de Lata), Cacuaco, Luanda  

Fonte: RA / Sociedade, 201128.  

 

Figura 19: Desalojados devido a chuvas, Bairro da Encib, Sambizanga 

Fonte: Observador, 202129.  

 

 

(28) Ampe Rogério (http://m.redeangola.info/a-vida-improvisada-dos-musseques-de-luanda/) 

              (29) Ampe Rogério (https://observador.pt/2021/04/20/desalojados-devido-a-chuvas-de-luanda-voltam-a-dormir-ao-relento-e- 

pedem-socorro/) 

https://observador.pt/2021/04/20/desalojados-devido-a-chuvas-de-luanda-voltam-a-dormir-ao-relento-e-
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Em contraste, as figuras 20 e 21, são de bairros programados, projetos habitacionais 

apoiados pelo Estado. A primeira é da centralidade do Zango e a segunda do Kilamba.  

 

Figura 20: Zango, bairro programado Luanda 

Fonte: IMOGESTIN30 

 

 

Figura 21: Kilamba, bairro programado de Luanda 

Fonte: Wikipedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilamba) 

 
(30) Link: SA (https://www.imocandidaturas.co.ao/Projectos/Projecto/989c6cf1-f664-43f2-87ab-891cc844ea0a) 
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A propósito desta última (figura 21), encontram-se várias notícias de 2012 aludindo às 

"cidades-fantasma" 31, pela dificuldade de escoamento das habitações aí construídas. A um 

ano do final das obras, só haviam vendido 220 de um total de 2.800 apartamentos residenciais, 

uma vez que estes foram concebidos para uma classe média quase inexistente, fazendo com 

que não houvesse compradores para os mesmos. Isto reflete o enorme desfasamento entre a 

procura e a oferta no que se refere à política pública de habitação.  

Observando o essencial da situação existente – forte presença de bairros informais, 

com isso, percebe-se que as políticas públicas de habitação em Angola estão em desarticulação 

com a realidade socioeconómica do país, o que tem implicado a produção de bairros informais 

críticos.  

E, enquanto isso, não há perspetivas, ou seja, objetivos estratégicos claros que benefi-

ciam as gerações futuras. 

3.3.4. Pobreza em Luanda: o perfil socioeconómico dos moradores dos BIC   

Um estudo desenvolvido em 2018 (p. 4) pelo Centro de Estudos e Investigação Cientí-

fica da Universidade Católica de Angola (CEIC) e a Chr. Michelsen Institute (CMI) sobre a 

pobreza urbana em Luanda, refere que, apesar da sua riqueza petrolífera e elevado PIB Per 

Capita, a pobreza em Angola é grave. "A taxa oficial de pobreza é de 36,6%, sendo de 18,7% 

nas áreas urbanas e 58,3% nas áreas rurais (INE, 2013, apud Tvedten et al., 2018)”. Entretanto, 

uma observação detalhada à realidade angolana e luandense em particular, sugere que tais 

dados não traduzem de forma exaustiva a realidade objetiva, tendo em conta que nos últimos 

anos, se constata uma degradação acentuada da qualidade de vida de grandes franjas popu-

lacionais. 

Os dados do IDH do PNUD para 2016, citador por CEIC e CMI (2018, p. 5), revelam 

que, “apesar do elevado PIB Per Capita, Angola está classificada na 150ª posição entre 188 

países, o que implica pontuações excecionalmente fracas em termos de indicadores de educa-

ção e saúde”.  

Um dos indicadores que pode espelhar os níveis de pobreza em que se encontra uma 

parte considerável da população de Luanda em particular, e de Angola no geral, é o salário 

 
(31) Ver, a título de exemplo: https://www.archdaily.com.br/br/01-59467/kilamba-as-cidades-fantasmas-chegam-a-africa; 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/07/projeto-imobiliario-vira-cidade-fantasma-em-angola.html; https://www.enge-
nhariaeconstrucao.com/2012/07/kimbala-cidade-fantasma-de-a gola.html;https://www.publico.pt/2012/07/05/mundo/no-
ticia/a-nova-cidade-de-kilamba-e-para-ja-uma-cidadefantasma-1553512  

https://www.archdaily.com.br/br/01-59467/kilamba-as-cidades-fantasmas-chegam-a-africa
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/07/projeto-imobiliario-vira-cidade-fantasma-em-angola.html
https://www.engenhariaeconstrucao.com/2012/07/kimbala-cidade-fantasma-de-angola.html
https://www.engenhariaeconstrucao.com/2012/07/kimbala-cidade-fantasma-de-angola.html
https://www.publico.pt/2012/07/05/mundo/noticia/a-nova-cidade-de-kilamba-e-para-ja-uma-cidadefantasma-1553512
https://www.publico.pt/2012/07/05/mundo/noticia/a-nova-cidade-de-kilamba-e-para-ja-uma-cidadefantasma-1553512
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mínimo nacional, que é de cerca de 21 455, 10 Kwanzas (correspondendo, em 2021, a aproxi-

madamente 30 €), um valor insignificante para o alto nível de vida em Angola, principalmente 

nos grandes centros urbanos, com maior ênfase para a cidade de Luanda.  

Os resultados publicados no relatório sobre Pobreza Multidimensional em Angola, de 

2020, indicam que a incidência da pobreza monetária em Angola é de 40,6%, o que significa 

que cerca de 41 em cada 100, angolanos têm um nível de consumo abaixo da linha da pobreza, 

estimada em 12.181 kwanzas por mês (equivalente a 18,7 €) (INE, 2020).  

 A nível nacional, a taxa de incidência da pobreza é estimada em 54,0%, ou seja, apro-

ximadamente 5 em cada 10 pessoas no país são multidimensionalmente pobres. A taxa de 

intensidade média da pobreza, que se refere às privações que cada pessoa pobre experimenta, 

é de 48,9%, isto é, os pobres em Angola sofrem em média cerca de metade de privações dos 

16 indicadores de pobreza selecionados para o cálculo do índice de pobreza multidimensional 

(IPM). O IPM, por sua vez, é de 0,264, o que significa que as pessoas em todo o território 

nacional experimentam em média 26,4% das privações que seriam vívidas se todas as pessoas 

fossem privadas de todos os indicadores. Esta média traduz o elevado número de pessoas 

privadas de todos os indicadores. Quando analisados os resultados por província, a capital 

Luanda é onde a incidência de pobreza é menor, correspondendo a 23,7%, ou seja, pelo menos 

2 em cada 10 pessoas são multidimensionalmente pobres. Os pobres de Luanda sofrem em 

média 40% de privações em todos os indicadores. E esta província concentra 11,4% dos pobres 

do país.  

Tabela 3: Índice Multidimensional de Pobreza, Incidência e Intensidade, IIMS 2015-2016 -  
Comparação entre valores nacionais e de Luanda 

Linha de pobreza Descrição Angola Luanda 

30% 

IPM 0,264 0,094 

Incidência (%) 54,0 23,7 

Intensidade (%) 48,9 39,6 

Nota: Cálculos do INE utilizando os dados do Inquérito dos Indicadores Múltiplos de Saúde, 2015-2016 

Fonte: Adaptado a partir dos dados do INE, 2020 

 

 De acordo com o mesmo relatório, mais de quatro em cada dez angolanos são pobres 

com privações em habitação de qualidade adequada (44,2%) ou em eletricidade (43,7%) ou de 

registo civil (43,3%) (INE, 2020). 
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Os níveis de pobreza que Angola acentuaram-se nos últimos anos à recessão econó-

mica iniciada em 2014 por conta da queda do preço do barril de petróleo nos mercados inter-

nacionais, às altas taxas de desemprego, a problemas prolongados de má governação (que 

incluem tráfico de influência e os índices de corrupção) (Sogge, 2006); (Dias & Lúcio, 2015), ao 

aumento constante da taxa de inflação e à emergência da Covid-19, contribuindo para o agra-

vamento da situação socioeconómica da população. 

Em nosso entender, a pobreza e as condições sócio económicas das populações têm 

fortes implicações no processo de produção dos BIC.  

Os BIC, pela sua conceção, representam uma das várias formas para caracterizar a ex-

clusão sócio espacial e a estratificação das populações economicamente vulneráveis. É uma 

das formas de caracterizar a bipolarização urbana. De acordo o documento temático sobre 

assentamentos informais, referente a nova agenda realidade urbana, ONU – Habitat III, con-

ferência de Quito, no Equador, os assentamentos informais – bairros da miséria, “fazem refe-

rência aos processos que contribuem para a marginalização geográfica de determinados indi-

víduos e grupos em detrimento de onde eles vivem e quem eles são. É caracterizada pela sua 

incapacidade de acessar ou utilizar de forma eficaz toda uma gama de instalações e recursos 

que melhoram o bem-estar, e de se posicionar para tirar vantagem das oportunidades dispo-

níveis. Determinados grupos e indivíduos muitas vezes sofrem uma “desvantagem” despro-

porcional por causa de sua identidade, que está representada fisicamente em contextos urba-

nos pela presença de assentamentos informais” (Fincher & Iveson, 2008). 

Em Luanda, a população mais pobre não tem condições económicas para adquirir uma 

habitação no mercado e, como vimos anteriormente, a intervenção do Estado em termos de 

políticas de habitação não tem sido suficiente para satisfazer as necessidades da procura. 

Como alternativa, as populações produzem os seus próprios territórios. Quando delimitados 

de forma irregular, estes territórios apresentam fragmentação, ausência de qualidade urbana, 

escassez de infra-estrutura e de equipamentos de utilização coletiva. São territórios com es-

cassez de quase tudo. As populações locais procuram por serviços nos territórios adjacentes 

e/ou nos centros urbanos da cidade.  

A auto-construção desordenada leva ao crescimento de bairros informais, construídos 

em zonas com múltiplos riscos – encostas, áreas sujeitas a inundação e a desabamento, isto é, 

sem aptidões para a urbanização. As figuras 22 e 23 ilustram construções que ocorrem nestes 

moldes.  
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Figura 22: Construções precárias nos bairros informais críticos, em Luanda: Balumuka, Cacuaco 

Fonte: Fotografia do autor 

 
Figura 23: Construções precárias nos bairros informais críticos, em Luanda: Povoado, Luanda  

Fonte: Fotografia do autor 
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Em suma, em províncias como Luanda (situação análoga para as restantes províncias 

de Angola), com baixo IDH32, as condições socioeconómicas das populações constituem a 

principal condicionante para o acesso aos projetos habitacionais públicos e/ou privados e a 

terrenos infra-estruturados. Entre muitos fatores, a pobreza, motivada pelas elevadas taxas de 

desemprego e alto custo de vida, influencia a aquisição de espaços para habitação por via de 

mecanismos informais, contribuindo, por um lado, para a contínua dispersão urbana de bair-

ros informais e, por outro, para a não qualidade urbana e a fragmentação do tecido construído.  

 

 

 

Figura 24: Esquema conceptual das diferentes dimensões da pobreza urbana 

Fonte: Barbedo (2007, pág. 60) 

 

3.3.5. Distribuição espacial dos bairros informais críticos em Luanda 

No segundo capítulo neste trabalho, procuramos apresentar o quadro teórico que in-

clui importantes referências bibliográficas relacionadas com o processo de produção e a situ-

ação real dos bairros classificados como críticos. Para além disso, procurámos ainda apresen-

tar as características sócio geográficas de alguns bairros tipificados como os da miséria.  

 
(32) Segundo a pesquisa de PNUD de 2020, Angola, é um país de Desenvolvimento Humano Médio, tem, um Índice de Desen-

volvimento Humano de 0,581 e 61,2 de espectativa de vida. Fonte: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index 

hdi  e http://hdr.undp.org/en/2020-report 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index%20hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index%20hdi
http://hdr.undp.org/en/2020-report
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De forma a passar da teoria à parte empírica, realizamos, em diferentes dias, trabalho 

de campo com o intuito de, in loco, observarmos (radiografarmos) o essencial da situação exis-

tente em alguns bairros selecionados, com características de BIC. O objetivo é ilustrar o tema 

no qual estamos a trabalhar, através da recolha de dados e observação participante, comple-

mentando informação ao estudo de caso que apresentamos no capítulo seguinte.  

Este trabalho de campo, tal como as outras fases do estudo, foi realizado com meios 

financeiros e logísticos do autor33.  

Para o efeito, a equipa de apoio foi constituída por oito elementos, entre inquiridores 

e mapeadores, estudantes finalistas do departamento de Geodemografia da Faculdade de Ci-

ências Sociais da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Em algumas ocasiões, por insu-

ficiência de meios financeiros (meio que servia para cobrir o transporte e alimentação para 

cada membro da equipa), a equipa de apoio foi reduzida para que fosse possível a realização 

do trabalho de campo nestes bairros.   

Sendo que temos um caso de estudo selecionado, não realizamos inquéritos nestes 

bairros, e optámos antes por observar as características do tecido urbano, o perfil socioeconó-

mico dos residentes (abordando questões como as causas da ocupação, principais meios de 

sobrevivência e a situação social), equipamentos de utilização coletiva, infraestruturas de 

apoio, e discutir temas como a situação da criminalidade e principais meios de locomoção, 

entre outros.  

Há um conjunto de bairros críticos que, por questões de segurança, a realização do 

trabalho de campo seria complicada, uma vez que de acordo com as populações locais e os 

postos policiais residentes, são espaços perigosos.  

Deste modo, a escolha destes 4 bairros: Mayombe, Balumuka, Povoado e Boa Vista, e 

não de outros com características semelhantes, foram umas escolhas intencionais, baseadas 

em informações prévias sobre cada um deles, uma vez que todos eles foram visitados antes 

do início deste trabalho com vista a identificação do caso de estudo. Entre os bairros visitados, 

há, aqueles que, apesar de serem bairros próximo ao centro da cidade, como é o caso do bairro 

Povoado e da Boa Vista, ambos, têm as características sociais e urbanas semelhantes aos res-

tantes bairros visitados.  

 
(33) Foi solicitado o apoio a algumas instituições públicas e privadas mas não nos responderam satisfatoriamente. 
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Figura 25: Distribuição espacial dos bairros informais críticos, em Luanda. 

Fonte: o autor 

 

Assim sendo, com a fase seguinte (figura 26), e de acordo ao número de estações – 

bairros visitados - vamos, de forma sintética, apresentar, alguns dos principais BIC e algumas 

das suas características: números de habitantes por bairro, a extensão territorial e a densidade 

demográfica. 

Deslocámo-nos a cada um dos bairros para o levantamento de coordenadas. Este pro-

cesso, para posterior mapeamento, foi feito com auxílio de um recetor de Sistema de Posicio-

namento Global (GPS) Garmin (GPSmap 62s) pelo autor, acompanhado, tal como noutras fa-

ses, por um grupo de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais.  

A figura 26 apresenta a distribuição espacial de 4 BIC, num mapa da mancha urbana 

de Luanda. 
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Figura 26: Distribuição espacial dos bairros informais críticos, em Luanda  

Fonte: o autor 

 

 

3.3.5.1. Bairro Mayombe – Cidade das Chapas, Município de Cacuaco, Luanda 

A primeira visita de campo realizou-se no bairro Mayombe, com uma população esti-

mada em 1800 habitantes, tem cerca de 2,697 Km2 de extensão territorial, correspondente a 

269,7 hectare (ha), e cerca 6, 6 de habitantes por espaço habitado (densidade demográfica).  

Entre os principais aspetos a sublinhar nesta visita, referimos que o tipo de material 

de construção de habitação mais frequente é a chapa metálica. Este material é frágil e oferece 

poucas condições de habitabilidade, uma vez que se torna bastante permeável ao frio, ao calor 

à chuva, mas também aos mosquitos, sendo que estes são um problema sério de saúde pública 

em Angola, devido às elevadas taxas de prevalência de malária.  

Sendo um bairro ainda em expansão, constata-se uma descontinuação/fragmentação 

do seu tecido urbano, há muitos espaços devolutos e uma acentuada dispersão urbana. 

Os moradores vivem em situações de pobreza e no contexto de um tecido urbano pre-

cário. Não há abastecimento de água potável, as populações transportam água dos tanques 

para o consumo com auxílio das banheiras (alguidares) à cabeça ou através de carros de mão. 
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Não há sistema de recolha de lixo e as populações utilizam as valas e outros espaços devolutos 

para depositarem o lixo. Não há sistema para a drenagem das águas residuais e pluviais, nem 

equipamento de utilização coletiva, insuficiência de infraestruturas (a única infraestrutura 

existente é a distribuição da corrente elétrica nas habitações, mas sem a iluminação pública), 

entre outros. 

Neste bairro há, cada vez mais, ocupações e edificações sem a prévia autorização das 

entidades competentes. Para evitarem a fiscalização (que não funciona como tal), as popula-

ções optam por construções clandestinas aos finais de semana (sábado e/ou domingo), dias 

que a administração não está em funcionamento. Tendo em conta a rápida expansão de habi-

tações de chapas neste bairro, e considerando o número reduzido de técnicos na administra-

ção distrital, segundo o administrador distrital do Kikolo, torna-se difícil controlar o rápido 

processo de expansão de bairros informais neste distrito.  

As figuras 27 e 28 são fotografias do Bairro de Mayombe.  

 

Figura 27: Perspetiva do bairro Mayombe 

Fonte: Fotografia do autor 
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Figura 28: Perspetiva do bairro Mayombe 

Fonte: Fotografia do autor 

  

3.3.5.2. Bairro Balumuka, Município de Cacuaco, Luanda 

A segunda visita de campo realizou-se no bairro Balumuka, com uma população esti-

mada em 31828 habitantes, tem 2,296 Km2 de extensão territorial, correspondente a 229,6 hec-

tare (ha), e cerca 138,6 habitantes por espaço habitado (densidade demográfica). 

Nesta visita, constatamos o perfil socioeconómico vulnerável da população, que tem 

como principal fonte de rendimento a prática da pesca artesanal e do comércio informal, so-

bretudo da venda de bebidas alcoólicas (de fabrico industrial, importadas, mas também de 

fabrico caseiro), o que de certa forma aumenta o número de consumidores, na sua maioria 

adolescentes e jovens, com idades compreendidas entre os 12 aos 40 anos.  

É um bairro com condições precárias, localizado nas encostas adjacentes à linha de 

costa. Segundo o relato das populações, há frequentes desabamentos de residências (com e 

sem perda de vidas humanas) em tempos de chuvas, e não só. 

Como se pode ver nas imagens (Figuras 29 e 30), as condições de habitabilidades são 

precárias. A única forma de mobilidade existente é a pedonal, porém feita com dificuldade. A 
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topografia do terreno facilita o escoamento das águas residuais e/ou pluviais dos pontos de 

cotas mais altos para as zonas mais baixas.  

Não há sistema de abastecimento de água potável, as populações vão buscar água para 

o consumo aos bairros adjacentes, em locais mais afastados. Também não existe sistema de 

recolha de lixo.  

Não há equipamentos de saúde. Segundo conversas com muitos residentes, em situa-

ção de doença as populações optam pela automedicação, e/ou tratam-se com remédios tradi-

cionais caseiros e a maior parte da população local com idade escolar não frequenta uma es-

cola. Referem que a principal forma de diversão é a prática de atividades desportivas em es-

paços livres. 

Os níveis de criminalidades são baixos comparativamente com os de outros bairros 

vizinhos, no entanto a população destaca como principais problemas, o alcoolismo juvenil e a 

alta a taxa de desemprego, com implicações para o aumento dos níveis de prostituição e cri-

minalidade (não é tão alta).  

 

Figura 29: Perspetiva do bairro Balumuka 
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Figura 30: Perspetiva do bairro Balumuka 

Fonte: Fotografia do autor 

 

3.3.5.3. Bairro do povoado, Município de Belas, Luanda 

A terceira visita de campo realizou-se no Povoado, com uma população estimada em 

3723 habitantes, 510 habitações de chapas, tem 0,185 Km2 de extensão territorial, correspon-

dente a 18,5 hectare (ha) e cerca de 201,2 habitantes por espaço habitado (densidade demo-

gráfica).  

A principal atividade de sobrevivência é a prática de pesca artesanal. As populações 

vivem em habitações de chapas, muitas vezes partilhadas por duas ou três famílias. Trata-se 

de uma situação extrema de ausência de condições mínimas de habitabilidade.  

A situação social e urbana deste bairro é mais crítica comparativamente aos outros 

bairros visitados. São bairros adjacentes a zonas marítimas, expostas a problemas de saúde 

pública: as populações depositam o lixo produzido nos focos de lixos próximos das residên-

cias, há lagoas com água paradas próximos das residências, as crianças defecam ao ar livre.  
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Por ser um bairro periurbano, beneficia de alguns serviços disponíveis dos bairros ur-

banos vizinhos. Ou seja, a água potável está mais próxima, e há, para algumas residências, 

energia elétrica, mas de fonte informal.   

A maior parte das pessoas residentes atualmente neste povoado, viviam antes no 

bairro denominado Área Branca (bairros informais construídos próximos da linha de costa). 

Com o processo de requalificação da marginal de Luanda (construção, ao longo da baía de 

Luanda, de uma via que conecta o centro com o município de Belas), as populações foram 

despejadas sem realojamento assegurado, pois as autoridades competentes alegaram que as 

populações ocuparam estes espaços de forma clandestina, pelo que não poderia haver qual-

quer negociação entre os responsáveis do projeto com as famílias despejadas. Como alterna-

tiva, estas populações ocuparam por meio de mecanismos informais outros territórios próxi-

mos, para dar continuidade à sua atividade pesqueira. No povoado, todas as habitações e às 

suas respetivas populações foram cadastradas para os futuros reassentamos.  

 

 

Figura 31: Perspetiva do bairro Povoado 

Fonte: Fotografia do autor 
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Figura 32: Perspetiva do bairro Povoado 

Fonte: Fotografia do autor 

 

3.3.5.4. Bairro da Boa Vista, Município de Luanda, Luanda 

A quarta e última visita de campo realizou-se no bairro Boa Vista, com uma população 

estimada em 19417 habitantes, tem 2,512 Km2 de extensão territorial, correspondente a 251,2 

hectare (ha), e cerca de 77,3 habitantes por espaço habitado (densidade demográfica).  

A maior parte das habitações são precárias e de chapa, construídas em encostas (ver 

figuras 33 e 34). As populações são de baixa renda e vivem em situação de extrema pobreza. 

A única infraestrutura que existe é a distribuição informal de energia elétrica, isto é, neste 

bairro, a energia é distribuída clandestinamente nas residências. O acesso a água para con-

sumo depende de fontes alternativas, que têm sido os tanques (as populações usam banheiras 

e bidons de 20 litros para acarretar água). É um bairro próximo do centro da cidade, o que de 

certa forma lhe confere uma certa vantagem quanto ao acesso aos equipamentos de utilização 

coletiva. Neste bairro, as populações coabitam com os aglomerados de lixos.  

Há níveis acentuados de delinquência. E por ser um bairro esquecido, as populações 

como alternativa, criaram grupos de prevenção ao crime denominado "A turma do apito", 



 136 

cuja missão e propósito é garantir e restituir a segurança e a tranquilidade no bairro. Em ter-

mos sociais, estas brigadas civis refletem a falta de capacidade do sistema de justiça e ordem 

social e ganham proporções "perigosas". Neste, e noutros bairros de Luanda, as populações 

têm feito justiça por mãos próprias e há relatos conhecidos de que, face à pouca intervenção 

policial, os moradores locais, se tiverem "em sua posse" um presumível marginal, este é quei-

mado vivo. Trata-se, portanto, de um bairro esquecido, em que as populações locais lutam 

pela sua sobrevivência.  

Portanto, apesar das particularidades de cada um dos bairros visitados, constatou-se 

que estes têm várias características comuns, entre elas: o peso expressivo da população ori-

unda de outras regiões do país; são habitados por populações de baixa-renda, em situação 

económica vulnerável; resultam de ocupações clandestinas, feitas por meio de mecanismos 

ilegais; o tecido urbano existente está em avançado estado de degradação; a mobilidade é 

condicionada; o saneamento básico é precário ou inexistente; há ausência de equipamentos de 

utilização coletiva e insuficiência de infra-estruturação (há apenas fornecimento da energia 

elétrica nestes bairros e, a maioria das vezes, feita informalmente); e, por último, as popula-

ções aí residentes recorrem a serviços existentes noutros lugares. 

 

 

Figura 33: Perspetiva do bairro Boa Vista 
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Figura 34: Perspetiva do bairro Boa Vista 

Fonte: Fotografia do autor 
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4.  

O bairro Chendovava   

 

4.1. Metodologia detalhada 

No âmbito do presente estudo, procurámos fazer uma radiografia das principais pa-

tologias que caracterizam o essencial da situação existente no bairro Chendovava, o caso de 

estudo. 

A escolha do sector número um do bairro Augusto Ngangula – Chendovava como 

caso de estudo baseou-se nos seguintes critérios: a situação social e histórica do bairro; o perfil 

sócio económico dos seus habitantes (marcado pela predominância de populações economi-

camente vulneráveis); o estado do tecido urbano (distribuição espacial desordenada de resi-

dências e em avançado estado de degradação); a situação sócio ambiental (amontoados de 

lixo em valas a céu aberto, forte incidência de lençol freático e de zonas com incidência de 

erosão); forte predominância da criminalidade (há um único posto policial para uma popula-

ção estimada em 145,144 habitantes, distribuída por oito quarteirões); ausência de políticas 

para a requalificação e/ou reconversão do bairro.  

Sendo um trabalho de pendor social e urbanístico, em termos de metodologia, organi-

zou-se com base em duas dimensões complementares:  

- Uma de trabalho de campo, para recolha de dados com vista à caracterização socio-

demográfica do bairro;  

- Uma outra de recolha de informação georreferenciada, com vista ao mapeamento do 

local, útil para orientar o trabalho de campo, mas também para representar as características 

físicas do bairro.  

4.1.1. Trabalho de campo - Descrição sociodemográfica do bairro  

Para se perceber sobre o essencial da situação existente, cumprindo neste caso os obje-

tivos específicos, procedeu-se à caracterização geográfica, demográfica, urbanística, socioeco-

nómica e relacional do bairro Chendovava. O propósito foi situarmos espacialmente o bairro 

Chendovava, diagnosticar as condições de habitabilidade, bem como a situação social e eco-

nómica dos moradores.  
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Para o efeito, foi realizado trabalho de campo, para recolha de dados junto da popula-

ção e interlocutores privilegiados. Em termos metodológico, usaram-se as técnicas de obser-

vação participante, aplicação de inquéritos por questionário, entrevistas e análise documental.  

Chendovava é um bairro informal crítico, em que há uma homogeneidade dos atribu-

tos do tecido urbano e das condições de habitabilidades entre os diferentes agregados famili-

ares (AF), caracterizado por uma distribuição espacial desordenada das habitações locais, pela 

ausência de uma base de dados ou registos oficiais da população residente, pelo peso das 

construções precárias e o abandono das habitações por motivos de segurança e pela existência 

de lençóis freáticos em lugares específicos.  

Deste modo, e dada a impossibilidade técnica de aplicar uma técnica de amostragem 

probabilística, com sorteio aleatório de residências, revelou-se adequado optar por uma amos-

tra de conveniência, organizada da seguinte forma: inquiriu-se porta a porta 100 habitações, 

do total existente no quarteirão número um do bairro Augusto Ngangula – Chendovava.  

Para a aplicação destes inquéritos, tal como nos referimos, o autor teve o apoio de 8 

estudantes do Departamento de Geodemografia da Faculdade de Ciências Sociais, Universi-

dade Agostinho Neto. De forma a conseguir uma melhor integração no bairro e aceitação da 

população face à presença de estranhos, e também em função da insegurança do bairro (co-

nhecido por elevadas taxas de criminalidade), tivemos ainda o apoio de um grupo da popu-

lação local, constituído maioritariamente por jovens.     

Fizemos ainda entrevistas estruturadas a 15 quinze informantes privilegiados (havía-

mos identificado 25, mas perdemos "o rasto" dos restantes) ao coordenador do bairro, a líderes 

cívicos, religiosos e partidários do bairro, e a representantes da comissão de moradores. Al-

gumas entrevistas foram agendadas por telefone, e marcado um local onde o entrevistado se 

sentisse confortável em nos fornecer a sua versão dos fatos relativamente ao bairro Chendo-

vava. Com a permissão dos entrevistados, utilizamos telemóveis para gravação das entrevis-

tas.  

Para além dos inquéritos e das entrevistas, foram realizados 5 diferentes fóruns locais 

de auscultação (grupos focais), que contaram com a participação conjunta de representantes 

da comissão de moradores do bairro, e outros informantes privilegiados como líderes dos 

líderes religiosos, movimentos sociais e cívicos, técnicos da administração municipal e distri-

tal. Este processo culminou com uma reunião, a que chamámos fórum Chendovava, que, para 

além destes vários atores locais, foi alargada aos residentes do bairro. Este evento realizou-se 
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no dia 10 de Março de 2021. Estes encontros visaram perceber, na primeira pessoa (através de 

fontes primárias), as principais necessidades sentidas no bairro Chendovava, a perceção da 

população local acerca do papel do Estado na melhoria das condições do bairro, identificação 

de problemas e propostas de soluções viáveis e, por último, aferir do modelo de participação 

pública no bairro Chendovava. Procurámos realizar um diagnóstico conjunto da situação exis-

tente junto dos stakeholders locais e, com base nos resultados, propor as soluções mais viáveis 

para a melhoria das condições de habitabilidade da população local. As ações deste fórum 

foram fundamentais no processo de elaboração dos resultados deste estudo.  

A recolha de dados junto de residentes e informantes locais foi precedida de uma visita 

guiada na área de estudo, para se aferir do essencial da situação existente. Nesta visita fomos 

acompanhados por uma equipa composta pelo coordenador da comissão de moradores do 

bairro Augusto Ngangula, senhor Afonso João Pepetela.   

Em paralelo ao trabalho de campo e recolha de informações junto dos residentes do 

bairro, visitámos a Administração Municipal do Cacuaco e Distrital do Kikolo, de forma a 

recolher dados sobre eventuais instrumentos de gestão territorial, nomeadamente um PDM, 

um PU e um PP.  

4.1.2. Mapeamento - Descrição geográfica do bairro Chendovava 

A produção de mapas temáticos sobre o essencial da situação existente, para além de 

situar-nos geograficamente o bairro, permitiu, fazer, a análise da distribuição espacial das re-

sidências, dos focos de lixo, dos lugares com incidência de lençol freático, das valas provoca-

dos pela expansão das ravinas e dos lugares com forte predominância de criminalidade.   

Com as indicações do coordenador do bairro, e com auxílio de um recetor GPS, defi-

nimos os quatros vértices que limitam geograficamente a nossa área de estudo. Feita esta ope-

ração, produzimos no gabinete uma imagem Ortofotomapa, tendo por base a informação ge-

orreferenciada. Este serviu para a orientação dos inquiridores na área de estudo.  

Depois do trabalho de campo, que consistiu na recolha de informações junto dos resi-

dentes, foram feitos trabalhos de gabinete, que consistiram na digitalização da informação 

geográfica e na tabulação das informações alfanuméricas, para a compreensão da distribuição 

espacial da população local. Para a produção cartográfica, utilizou-se o Ortofotomapa, geor-

referenciado no Sistema Geodésico Nacional – WGS84.  
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Os mapas foram elaborados com auxílio do Software ArcGis e QGis. O pacote Microsoft 

e o Software SPSS foram imprescindíveis no processo de preparação, redação e tabulação e 

apresentação dos resultados dos dados recolhidos no terreno.   

Recordamos que orientamos este trabalho no estudo de variáveis como a urbanização 

e suas dimensões, o ordenamento do território e urbanismo, as políticas públicas de habitação, 

e as condições socioeconómica dos moradores. O objetivo foi perceber em que medida, estes 

fatores influenciaram no processo de formação de bairros críticos, incluindo o bairro Chendo-

vava.  

Para o efeito, todo o trabalho foi precedido de uma revisão documental e bibliográfica, 

e, ao longo do mesmo, fomos conversando com diferentes atores sociais – desde técnicos, aca-

démicos e especialistas, que nos ajudaram a compreender o processo de crescimento da po-

pulação da província de Luanda, antes e depois da independência, e os processos de criação, 

ocupação, crescimento e proliferação de bairros informais. Procurámos ainda complementar 

a investigação com a análise dos mapas que caracterizam a evolução da mancha urbana de 

Luanda.  

4.2. Apresentação dos resultados  

Para facilitarmos a análise e interpretação dos resultados, estruturamos esta parte do 

estudo em três partes: 

- Caracterização sócio demográfica do bairro Chendovava. Neste contexto, tivemos em 

atenção um conjunto articulado de indicadores, com os seus respetivos itens, apresentados 

pela seguinte ordem: a situação geográfica, aspetos demográficos e sociais, infra-estruturas 

(tecido urbano), economia e finanças.  

- Análise espacial de mapas produzidos com o auxílio dos Softwares ArcGis e QGis. A 

informação inerente à análise espacial resultou da aplicação combinadas de diferentes técni-

cas de Geoprocessamento, isto é, Sistema de Informação Geográfica (SIG), GPS, Imagens de 

satélite Land Sat8 e Processamento Digital de Imagens (PDI).  

- Análise dos dados resultantes da aplicação dos inquéritos por questionário, das en-

trevistas e dos encontros com os grupos focais, diferentes fóruns locais para auscultação da 

população local. Para a interpretação dos resultados dos questionários (aplicados porta a 

porta, no mesmo dia a 100 habitações) e das entrevistas e fóruns locais de auscultação, proce-

demos a análise quantitativa (estatística descritiva) e análise qualitativa (análise de conteúdo), 
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para se perceber com rigor e profundidade o essencial da situação existente, no bairro Chen-

dovava.  

4.2.1.  Caracterização sócio demográfico do bairro Chendovava 

De acordo com os dados disponibilizados pela Administração do Distrito Urbano do 

Kikolo, o bairro Augusto Ngangula - Chendovava está administrativamente organizado em 

oito quarteirões. Está geograficamente limitado a Norte pelo bairro Boa Esperança, a Este pelo 

bairro Paraíso, a Sul pelo bairro Mulenvos de baixo e a Oeste pelo Distrito Urbano do Ngola 

Kiluange e Município do Cazenga. Atualmente no bairro cerca 145 144 habitantes (INE,2020), 

dos quais 19 990 habitantes vivem no quarteirão número um (bairro Chendovava). Segundo 

o mapa de controlo de habitantes por bairro e quarteirões a que tivemos acesso, este é o quar-

teirão mais habitado, sendo o número cinco, o que tem menos população (cerca de 16 235 

habitantes).  

O sector número um do bairro Chendovava, onde focamos o nosso estudo de caso, 

tem uma extensão territorial de aproximadamente de 0,869 Km2(cerca de 868.977 m2). Se to-

marmos como referência o número de 19 990 de residentes neste sector, temos uma densidade 

demográfica de 23 habitantes por Km2.  

 
Figura 35: Localização do bairro Chendovava 

Fonte: o autor 
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4.2.1.1. História de ocupação e o processo de formação do bairro Chendovava34 

Em 1992 houve eleições em Angola. O maior partido da oposição (UNITA) não aceitou 

os resultados eleitorais, alegando que os resultados foram fraudulentos. Este episódio levou 

o país a mergulhar num conflito pós-eleitoral. Este conflito político tinha também marcas ét-

nicas e tribais, pois dividia sobretudo os apoiantes do MPLA, constituídos por um mosaico 

cultural diversificado, e da UNITA, maioritariamente militantes da região sul de Angola.  

Etimologicamente a palavra Chendovava vem do Umbundu (uma das línguas nacio-

nais da região sul de Angola) e significa “água em movimento”. Trata-se de um provérbio 

que, simplificado, significa caminhar com verdade. É uma expressão que faz alusão ao exce-

lente comportamento de um indivíduo, reconhecido pelas autoridades tradicionais locais.  

A denominação do bairro Chendovava resulta de uma homenagem a um coronel das 

forças armadas do partido UNITA, assassinado pelas forças do MPLA. Chendovava era muito 

popular entre dos seus conterrâneos, populações da parte Sul de Angola que residiam nos 

bairros adjacentes onde hoje se ergue o bairro Chendovava. Com a sua morte, o espaço onde 

foi sepultado passou a chamar-se Chendovava.  

Na verdade, o espaço onde agora é o bairro era um cemitério informal, onde os mora-

dores dos bairros Boa Esperança, Cawelele, Compão e Gesso sepultavam as vítimas do con-

flito pós-eleitoral. Com a morte do Chendovava, os seus restos mortais foram sepultados num 

terreno baldio próximo da sua residência. Pela sua popularidade, a sua morte rapidamente se 

espalhou nos bairros vizinhos, e estes passaram a denominar aquele lugar como Chendovava. 

Com a vinda das populações de outros pontos do país por causa da guerra, os bairros 

adjacentes ao cemitério Chendovava, foram ficando sobrelotados, pelo que houve a necessi-

dade de se encontrar novos lugares para se erguer habitações (informais). Deste modo, os 

novos ocupantes ocuparam os terrenos onde haviam sido sepultadas várias vítimas do con-

flito armado. Com o passar do tempo, houve uma rápida expansão de habitações informais 

neste lugar, que passou a denominar-se, até aos dias de hoje, por bairro Chendovava. Porém, 

por questões de âmbito político e tribal, este nome nunca teve aceitação por parte das autori-

dades competentes do Estado. Ou seja, não é o nome oficial do bairro. Administrativamente, 

o Bairro é designado como Augusto Ngangula, e popularmente por Chendovava.  

 

 
(34) Estas informações foram obtidas com base numa entrevista realizada no bairro Chendovava, onde os principais interveni-

entes foram um grupo de anciões do bairro, ou seja, os primeiros ocupantes e sobreviventes dos conflitos de 1992.   
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4.2.1.2. Caracterização do bairro Augusto Ngangula, Chendovava, Quarteirão 1 

A figura 36 ilustra, em termos de caracterização sócio espacial, a situação real do bairro 

Augusto Ngangula, Chendovava. Observa-se, pela imagem, o teor informal do espaço urbano 

correspondente: distribuição espacial desordenada das residências, insuficiência de infra-es-

truturação e escassez de serviços essenciais, resultantes do processo informal de produção do 

bairro. Em termos de tecido social e urbano, trata-se de um bairro constituído por população 

economicamente vulnerável, e construções precárias.  

A paisagem é bastante fragmentada, com espaços devolutos e pouca atratividade pai-

sagística. Pudemos constatar a existência de construções anárquicas, incidência de lençóis 

freáticos em diferentes lugares do bairro, amontoados de lixos e uma aparente pobreza urbana 

(falta de saneamento, de água potável, de condições de habitabilidade, casas sobrelotadas, 

etc.). 

 

Figura 36: Ilustração da situação real do bairro Chendovava.  

Fonte: Ortofoto mapa 

 

Das conversas com os moradores no âmbito do trabalho de campo, emanam frequen-

temente questões sociais como alusão a fortes índices de criminalidade, a miséria das popula-

ções e o esquecimento do Estado, uma vez que dizem que os problemas identificados existem 
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há muito tempo, e são do domínio das autoridades competentes do Estado. Porém, segundo 

os moradores “não há vontade política para resolver este problema”. 

4.2.1.3. A situação do tecido urbano  

O tecido urbano do bairro Chendovava é caracterizado, como já referido, pela forte 

dispersão e fragmentação urbana. O facto deve-se por conta do longo processo de urbanização 

informal do que o bairro foi alvo.  

As condições socioeconómicas das populações, as características pedológicas do solo 

e a predominância do lençol freático em alguns pontos deste bairro, têm contribuído para a 

degradação das residências. E essa degradação, a par da criminalidade, têm levado ao aban-

dono das residências por parte da população. 

 

Figura 37: Algumas habitações abandonadas no bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

 

O modelo informal de ocupação contribuiu para a desestruturação urbana deste 

bairro.  
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A mobilidade automóvel é fortemente condicionada pela existência massiva de becos 

(vielas onde só é possível a mobilidade pedonal), o que também tem contribuído para o au-

mento da criminalidade no bairro. Segundo informações prestadas pelo responsável do único 

posto policial existente, a par do número reduzido de efetivos, os becos dificultam a interven-

ção policial e favorecem a fuga dos meliantes após o furto. A falta de iluminação do bairro 

também é apontada pelas autoridades locais como uma das causas do aumento da criminali-

dade. 

 

Figura 38: Acessos condicionados pela existência de becos no bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

 

Relativamente à situação sócio ambiental, o bairro Chendovava é caracterizado pelos 

amontoados focos de lixo a céu aberto, água paradas, e valas provocadas pela erosão do solo. 

Localmente não há qualquer de recolha de resíduos, o que, de certa forma, obriga as popula-

ções a depositarem o lixo produzido nos espaços baldios das suas residências e nas valas a 

céu aberto (figura 39). 

A única infra-estrutura disponível no bairro é a distribuição da energia elétrica, embora 

só em algumas residências (e muitas consomem a energia de forma clandestina).  
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Figura 39: Amontoados focos de lixo a céu aberto no bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

 
 

No primeiro quarteirão do bairro Augusto Ngangula, Chendovava, não há equipa-

mentos de utilização coletiva. As populações procuram serviços como saúde, postos de iden-

tificação, entre outros, longe das suas residências.  

Para além destes fatores, a população caracteriza-se por baixos níveis de escolaridade 

e altas taxas de desemprego, que, de certa forma, têm contribuído de igual modo, para o au-

mento das estatísticas da criminalidade. 

Pela informação que tivemos junto do Administrador do Distrito Urbano do Kikolo, o 

município não possui um PDM aprovado.  

Relembramos que de acordo com as informações prestadas pelos técnicos do Departa-

mento do Ordenamento do Território do INOTU, em Angola, dos 164 municípios, apenas 

existem 22 municípios com PDM aprovados. Em Luanda, só o município de Viana tem PDM 

aprovado. Contudo, segundo um dos técnicos da administração municipal de Viana, dado o 

tempo de demora na aprovação do PDM, o mesmo já se encontra em desconformidade com o 

essencial da situação existente no município. Um dos fatores que consideramos para a inefi-

ciência das políticas públicas urbanas, está relacionado com a inexistência dos instrumentos 
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de gestão territorial de diferentes escalas, pois isso permite uma expansão desarmonizada do 

espaço edificado. 

4.2.2. Análise espacial dos factores relevantes 

A produção do espaço geográfico, produto da ação antrópica, contribui de forma di-

versificada para a análise e compreensão das características do lugar. Consequentemente, 

para explicar o lugar é preciso antes de mais conhecê-lo, pois ele nos informa na medida do 

conhecimento que dispomos sobre ele. Daí que, para um estudo científico, a análise espacial 

permite, a partir de informações já disponíveis sobre o lugar, simular novos cenários que per-

mitirão produzir novas informações sobre o mesmo lugar.  

A figura 40 é uma imagem em formato matricial (Raster), onde estão representados, a 

diferentes cores, alguns dos principais problemas identificados no bairro Chendovava, desig-

nadamente: os principais pontos de incidência do crime (pontos de cor vermelho), os princi-

pais focos com lixo (elipse de cor vermelha), lençóis freáticos (círculo de cor laranja), a ponte 

destruída que liga os bairros do Paraíso e do Augusto Ngangula - Chendovava (círculo de cor 

azul) e os lugares com predominância de ravinas (círculo e elipse de cor verde). 

 
 

Figura 40: Principais problemas identificados no bairro Chendovava.  

Fonte: o autor apoiado numa imagem Ortofoto mapa 
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Identificados alguns dos principais problemas no bairro Chendovava, o passo se-

guinte consistiu na realização da análise espacial de cada um deles.  

Com a análise espacial procuramos trazer informações muito próximas da realidade 

verificada in loco, de modo a não cairmos na tentação que os mapas têm proporcionado. As 

informações associadas à análise espacial resultaram da aplicação de guião de entrevistas e 

dos diferentes fóruns locais de auscultação. 

4.2.2.1. Expansão do lençol freático e o processo de desocupação das habitações 

A figura 41 é uma imagem real de um lugar no bairro Chendovava com forte presença 

de lençol freático.  

Como forma de mitigar o seu impacto, as populações residentes nesta parte do bairro 

colocaram entulho, quantidade considerável de amontoados de lixo, na envolvente das resi-

dências. Na imagem (figura 41), conseguimos também perceber vestígios de escombros e es-

paços devolutos, resultantes do processo de expansão do lençol freático. Há construções a 

ocupar o leito de uma linha de água (aparentemente ocasional). Na época das chuvas, a linha 

de água passa a permanente e, naturalmente, estamos perante uma situação de risco. 

E de facto, o bairro Chendovava consta da lista das áreas de riscos do Distrito Urbano 

do Kikolo. Segundo informações do Administrador do distrito, obtidas no decorrer da entre-

vista, o lugar foi alvo de vários diagnósticos por parte de um grupo de estudantes estagiários 

do departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. 

Houve também um estudo desenvolvido por um grupo de especialistas, mas que não resultou 

na produção de relatório de avaliação ambiental (não se conhecem as motivações do aban-

dono). Não é de seu conhecimento, nem nosso, a existência de um estudo científico para se 

perceber as causas da incidência de um lençol freático neste lugar. E não sendo também o 

objetivo deste estudo, importa neste contexto porque a incidência do lençol freático tem mo-

tivado o abandono das populações que anteriormente haviam edificado as suas residências 

neste lugar.  
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Figura 41: Lugar com incidência de lençol freático no bairro Chendovava  

Fonte: Fotografia do autor 

 

O coordenador da comissão de moradores não consegue quantificar quantas pessoas 

têm abandonado o bairro, mas diz que são muitas (as casas abandonadas que vemos na figura 

42 também nos dão indícios disso) e que julga que a maioria está a deslocar-se para bairros ali 

próximos. Segundo este “muitas destas famílias não dão a conhecer o abandono das residên-

cias, dificultando assim a possibilidade de se conhecer um número (mais próximo da reali-

dade) de residentes que tenham deixado as suas residências como consequência do lençol de 

água”.  

Se consideramos o perfil socioeconómico dos AF que têm abandonado este lugar, e 

assumirmos que a saída do bairro não está necessariamente ligada a uma melhoria de vida, 

podemos deduzir que a proliferação de bairros informais está longe de ser resolvida, e que 

estes processos contribuem para o círculo vicioso de urbanização informal.  

A falta de dados sobre o número de residentes que vão saindo deve-se ao facto de não 

haver, localmente, um cadastro nem uma cartografia de base das habitações e residentes. A 

ausência de cartografia de base, que relata problemas específicos do lugar, é ainda inexistente 

em Angola (Luanda), informou um dos técnicos dos serviços de proteção civil e bombeiros. 
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Figura 42: Lugar com incidência de lençol freático no bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

     

Percebemos, tanto pelas entrevistas com a comissão de moradores como com membros 

das administrações, que a predominância de lençóis freáticos neste lugar é do conhecimento 

das autoridades locais competentes (Administração Municipal do Cacuaco e do Distrito ur-

bano do Kikolo).  

No entanto, os diferentes níveis de poder delegam a solução para o problema no outro 

imediatamente a seguir. O Administrador do Distrito Urbano do Kikolo reconhece que pode-

ria ser da competência da Administração, contudo não tem verba alocada para intervir nestas 

situações, pelo que remete essa responsabilidade para a Administração Municipal. Esta, por 

sua vez, alega igualmente falta de meios e refere que a solução dos problemas causados pelo 

lençol freático passa, necessariamente, por uma intervenção ministerial.  
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4.2.2.2. Análise espacial da evolução do lençol freático numa parte específica no 

bairro Chendovava 

A figura 43 resulta da análise espacial da evolução temporal do lençol freático numa 

parte limitada do bairro Chendovava. Para o efeito, usámos como informação de base carto-

gráfica, imagens temporais do Google Earth Pro dos anos 2012 a 2021, de satélite Land Sat8. Na 

figura, os cinturões com diferentes cores representam as fases da evolução do lençol freático, 

e os pontos representam as diferentes fases de desocupação das habitações neste lugar, tam-

bém por anos. 

A imagem permite-nos perceber que, em 2012, os vestígios do lençol freático e o nú-

mero de habitações afetadas (cinturão com cor vermelha), eram inferiores em comparação 

com os anos seguintes (tal como referimos anteriormente não dispomos de dados sobre o total 

de residências que abandonaram este lugar). A rápida expansão do lençol freático neste lugar, 

que se percebe pela dimensão crescente das manchas (castanha, amarela, verde e azul) e o 

aumento de pontos que simbolizam as habitações abandonadas no mapa, parecem confirmar 

as informações recolhidas no campo sobre a ausência de soluções, ao longo dos anos, por parte 

das autoridades competentes para fazer face ao essencial da situação existente. 

Verificamos também que o rápido crescimento do lençol freático se deve ao modo de 

ocupação das residências que foram construídas próximo à linha natural de água (rede de 

drenagem), o que impossibilita a passagem natural das águas pluviais causando assim inun-

dações e consequentes abandono dos moradores nesta área.  
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Figura 43: Evolução do lençol freático e desocupação de habitações no bairro Chendovava. 

Fonte: o autor 

 

4.2.2.3. Análise espacial da previsão da evolução do lençol freático numa parte 

específica no bairro Chendovava 

Considerando o processo de evolução do lençol freático foi possível fazer uma previ-

são tendo em conta 2021 como ano base. Este processo foi possível através de geradores de 

faixa de distância (Buffer), que nos permitiram ter quatro cenários: muito alta, alta, média, 

baixa, que serão explicados no parágrafo após a figura 44. 
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O cenário muito alto, cinturão com cor vermelha, refere-se à situação atual (2021) do 

lençol freático e ao conjunto de habitações afetadas à data. Ilustra, portanto, o estágio inicial. 

O cenário alto, cinturão adjacente de cor castanha, ilustra habitações que já estão dentro do 

lençol freático, mas que não foram desocupadas. No terreno, pudemos confirmar os seus efei-

tos sobre a degradação de algumas residências localizadas nesta área. Ao ritmo de expansão 

atual do lençol freático, rapidamente estas habitações ficarão mais afetadas. O cenário médio, 

cinturão de cor azul mais claro, significa que o processo de expansão do lençol freático, tendo 

como referência o estágio inicial, levará algum tempo a afetar as habitações desta zona. O 

cinturão com cor azul mais escuro representa um cenário baixo, que faz deduzir que até che-

gar a essa fase, a zona deverá sofrer intervenções com vista à criação de soluções para estancar 

os efeitos do lençol freático.  

 

Figura 44: Previsão da evolução do lençol freático. 

Fonte: o autor 

 

4.2.2.4. Evolução das ravinas numa parte limitada do bairro Chendovava 

A figura 45 representa a situação atual das ravinas no bairro Chendovava. A imagem 

de satélite dos anos anteriores mostra que neste lugar havia construções de residências, mas 
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a evolução das ravinas tem levado ao desabamento de algumas casas e ao abandono de muitas 

mais.   

As ravinas têm dado origem a criação de valas. A largura desta vala tem, por um lado, 

dificultado todas as formas de mobilidade e, por outro, gera focos de lixo a céu aberto (figura 

45). Quando a precipitação da chuva aumenta o caudal da linha de água, as residências na 

envolvente da vala são inundadas.  

O problema com as ocupações informais de terrenos é que elas não acautelam a situa-

ção real da morfologia do terreno, nem outras condicionantes específicas destes lugares. Ou 

seja, as consequências das ocupações informais não são, geralmente, imediatas. Este é o caso 

das populações que ocuparam as margens da vala que separa o bairro paraíso do Chendo-

vava.  

   
Figura 45: Evolução das ravinas numa porção específica do bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

 
 

A grande questão deste processo de desocupação forçada é que, por se tratar de um 

bairro com um peso significativo de população de baixa renda, é grande a probabilidade de 
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os moradores virem a ocupar lugares com características semelhantes (mesmo que não te-

nham, necessariamente, os mesmos problemas que o anterior) quando abandonam estes ter-

ritórios.  

De acordo o Administrador do Distrito Urbano do Kikolo, alguns dos moradores afe-

tados por inundações causadas pelas enchentes resultantes da subida do caudal da vala, re-

ceberam chapas e madeiras para construírem suas novas residências no bairro Mayombe-Ci-

dade das chapas (um dos bairros também visitado por nós no âmbito deste trabalho. Ver 

Ponto 3.3.5.1. Bairro Mayombe – Cidade das Chapas Município de Cacuaco, Luanda).  

Pelo exposto, podemos ver que o bairro Chendovava é manifestamente um espaço sem 

aptidão para a urbanização. Deste modo, qualquer intervenção deveria de ser no sentido de 

realojar as famílias em locais adequados, recuperar e requalificar a linha de água, integrando-

a numa estrutura ecológica. Isto porque a evolução das ravinas decorre da pressão antrópica 

e da inadequação da ocupação a essa parte do território. 

Por isso, faz todo sentido, no processo de ocupação e produção dos espaços, averiguar 

eventuais condicionantes e, por meio dos instrumentos de gestão territorial, delimitar as áreas 

para a ocupação. 

4.2.2.5. Análise espacial da evolução temporal das ravinas  

No período compreendido entre 2014 e 2021, o processo da evolução das ravinas foi 

bastante acentuado (figuras 46 e 47).  

No mapa relativo à evolução da ravina (figura 46), o cinturão de cor vermelho ilustra 

o ano de base, 2014. Os cinturões de cor azul-claro e azul-escuro são referentes aos anos de 

2017 e 2021, respetivamente, e correspondem às fases da expansão da ravina. O mapa mostra 

claramente que o processo de evolução é bastante irregular, devido a fatores como a constru-

ção de residências na linha da vala, o que impede o escoamento das águas residuais e o tipo 

de solo da área (arenoso), facilita a onerosidade com águas das chuvas.    

Saber o processo de evolução temporal da vala foi fundamental, sobretudo para en-

tender como as residências que estavam próximas da mesma foram sendo desocupadas e des-

truídas, como ilustram os pontos que representam o processo de desocupação das residências 

desde o ano de 2017 a 2021. Note-se que o processo de desocupação de casas não ocorre apenas 

nestes anos, contudo estes serviram de base ao mapa devido à nitidez e clareza das imagens 

disponíveis do Google Earth para a zona. 
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Figura 46: Previsão da evolução da vala 

Fonte: o autor 

 

Após termos feito análise da evolução temporal da vala do bairro Chendovava, e con-

siderando a perigosidade que a mesma oferece aos moradores da zona, decidimos fazer uma 

previsão dos danos que a mesma pode causar se não for estancada.  

Para isso, usamos novamente o Buffer para gerar faixa de distância e Overlayer (sobre-

posição de camada), que nos permitiu ter três simulações de riscos evidentes que podem cau-

sar danos materiais e humanos (figura 47): alta, média e baixa. A simulação alto, cinturão com 

cor vermelha, é o estado da ravina em 2014. A simulação média, cinturão acastanhado, mostra 

que as residências adjacentes ao cinturão vermelho, ainda que afetadas pelas ravinas, não so-

frerão o mesmo impacto que no cenário do cinturão vermelho. Naturalmente, quanto mais as 

residências estão afastadas das margens das ravinas, menos probabilidades têm de ser afeta-

das. A simulação baixa, cinturão com cor amarelo, mostra que se tomarmos como referência 

o cenário dois, a hipótese de as residências do cinturão azul serem afetadas pela expansão das 

ravinas são reduzidas.  

Em síntese, o mapa evidencia os perigos que podem surgir desta ravina se a mesma 

não for estancada pelas autoridades competentes. 
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Figura 47:  Previsão da evolução das ravinas 

Fonte: o autor 

 

4.2.2.6. Mobilidade obstruída entre os bairros do Paraíso e do Chendovava 

A figura 48 ilustra o estado atual da única ponte que conecta os bairros do Paraíso e o 

Chendovava. Como se pode ver, não existe (por enquanto) circulação automóvel entre ambos. 

Como alternativa, os automobilistas locais (principalmente aqueles que exercem serviços de 

táxi), usam o interior da vala (somente em tempo seco, sem chuva) para o transporte de pes-

soas e bens.  

Na época chuvosa é cortada qualquer forma de mobilidade entre os dois bairros. A 

atual situação da ponte do Paraíso é, naturalmente, do conhecimento da administração muni-

cipal. Porém, para os moradores não tem havido vontade política para resolver este e outros 

problemas que têm sido a reivindicação dos movimentos sociais locais.  
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Figura 48:  Mobilidade interrompida com a destruição da ponte que liga Chendovava ao Paraíso 

Fonte: Fotografia do autor 

 

4.2.2.7. Análise espacial da distância entre o único posto policial e as habitações 

Para além de todos os problemas que apresentamos até agora sobre o bairro Chendo-

vava, um outro muito referido pela população é a criminalidade. Este é um problema de or-

dem social, que até no discurso da população e dos agentes locais entrevistados aparece asso-

ciado a outros como a pobreza, falta de qualificações escolares, elevadas taxas de desemprego 

e a própria estrutura física do bairro. Todavia, o elevado número de residentes jovens desem-

pregados e a falta de policiamento são apontados como os principais motivos para a práticas 

de crimes. 

O único posto policial existente na área está fora do bairro (figura 49). Segundo as in-

formações recolhidas no responsável pelo posto não há lugar seguro no bairro. As tipologias 

de assaltos variam de acordo com a hora do dia, sendo que no período diurno os assaltos são 

feitos com armas brancas e no período da noite são usadas armas de fogo. 



 160 

 
Figura 49:  Análise espacial da distância entre compreendida entre o único posto policial e as habitações 

Fonte: o autor 

 

Para análise espacial criamos cinco simulações. Para este caso, a análise espacial limi-

tou-se na análise da distância existente entre o posto policial existente com cada uma das si-

mulações. Assim, entre o único posto policial e o cenário com cinturão de cor azul, há uma 

distância de 894 metros. O mesmo posto policial com os restantes cenários as distâncias va-

riam para 1097 metros (cinturão com cor verde), 1133 metros (cinturão com cor amarela), 1161 

metros (cinturão com cor castanha) e 1558 metros (cinturão com cor rosa), respetivamente. 

Para nós, a grande questão não é a distância entre o único posto policial e os diferentes 

cinturões, mas a existência de um único posto policial (que tem apenas efetivos e único meio 

automóvel para intervenção) para um número elevado de AF. Dados os meios existentes, 

ainda que a distância fosse reduzida, seria difícil intervir face à quantidade de habitações.  

Para além da distância e do reduzido número de efetivos policiais que faz a cobertura 

daquela área urbana, outro problema a assinalar são as vias de acesso ao bairro, uma vez que 

este tem zonas intransitáveis. As características do tecido urbano (ruelas e becos) impedem 
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uma melhor mobilidade urbana no bairro. Os meios mais utilizados são o pedonal e os moto-

ciclos. Porém, há lugares como este que se vê na imagem (figura 50), em que só é possível 

transitar a pé (passagem rudimentar, construído pelos próprios moradores).  

 
 

Figura 50:  Ponte pedonal improvisada pelos moradores no bairro Chendovava 

Fonte: Fotografia do autor 

 
 

Durante o trabalho de campo, conseguimos entender que a questão da criminalidade 

é transversal tanto nos inquéritos feitos nas habitações, nas entrevistas com moradores e agen-

tes locais e nos fóruns locais de auscultação. Reconhecem a limitação nos meios e o constran-

gimento que a própria estrutura do bairro, com deficientes vias de acessos, representa nesta 

matéria.  

Deste modo, de forma a contribuir para a redução dos problemas associados a esta 

temática, um grupo de jovens residentes desenvolveu um projeto denominado 'Paraíso - 

Chendovava sem crime'. O propósito deste movimento social e cívico é, junto com outros jo-

vens locais, desenvolverem ações que visam desincentivar a prática do crime no bairro. E isso 

passa, necessariamente, por envolver também os principais grupos que realizam os mais di-

versos tipos de crimes no local.  
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4.2.3. Análise descritiva (resultados) 

A análise descritiva resulta da análise estatística das variáveis usadas nos inquéritos 

por questionário a 100 habitações da área de estudo, bem como da análise de conteúdo da 

informação recolhida no âmbito das 15 entrevistas aplicadas a informantes privilegiado e dos 

diferentes fóruns locais de auscultação realizados no bairro Chendovava. A ação combinada 

de recolha de dados permitiu, para além de quantificarmos os resultados (aplicando os inqué-

ritos), a interpretação de forma mais aprofundada de questões inerentes à área de estudo.  

4.2.3.1. Estrutura etária dos inquiridos 

As 100 habitações que integram a amostra do nosso trabalho, têm no total, 700 mem-

bros residentes (Tabela 4).  

A distribuição etária dos membros inquiridos (Tabela 4), evidencia uma população 

jovem, uma vez que quase três quartos dos residentes têm idades até aos 34 anos de idade 

(73,7%)  

Os jovens, com idades entre 0 e 14 anos representam 44,3% do total da população 

(n=310), a população adulta com idades entre os 15 e 64 anos constitui a maior representativi-

dade com 52,4% do total da população (n=367), e os idosos, com 65 ou mais anos, representam 

cerca de 3,3% da população (n=23). 

Tabela 4: Distribuição dos inquiridos por grupo etário e género 

Fonte: o autor 

Grupo etário 
Homens Mulheres Total 

n % N % N % 

0-4 59 8,4 55 7,9 114 13 

5-9 50 7,1 47 6,7 97 14 

10-14 51 7,3 48 6,9 99 17 

15-19 37 5,3 34 4,9 71 10 

20-24 25 3,6 23 3,3 48 9 

25-29 28 4,0 27 3,9 55 10 

30-34 17 2,4 15 2,1 32 5 

35-39 19 2,7 18 2,6 37 5 

40-44 17 2,4 15 2,1 32 3 

45-49 18 2,6 17 2,4 35 5 

50-54 12 1,7 12 1,7 24 3 

55-59 8 1,1 8 1,1 16 2 

60-64 9 1,3 8 1,1 17 1 

65 + 12 1,7 11 1,6 23 2 

Total 362 51,7 338 48,3 700 100 
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A representação gráfica da distribuição etária dos inquiridos, através de uma pirâmide 

de idades (Gráfico 1), mostra acentuadas diferenças entre grupos etários. O perfil etário da 

população residente apresenta uma base larga da pirâmide, que se deve ao peso significativo 

da população jovem (0 a 14) em relação às outras camadas etárias. A população idosa (65 + 

anos) é reduzido, e a população adulta (15 a 64 anos), embora tendo um desequilíbrio nas suas 

diferentes camadas, representa o maior peso da população. 

A pirâmide de idade que representa o perfil etário da população do bairro Chendo-

vava apresenta semelhanças com a de Angola e com as habitualmente encontradas nos países 

em vias de desenvolvimento: forte predominância da população jovem e reduzido contin-

gente de idosos, facto que é explicado pela elevada mortalidade da população mais velha (de-

vido à esperança média de vida) e altas taxas de fecundidade. 

 

Gráfico 1: Pirâmide etária dos inquiridos no bairro Chendovava 

 
Fonte: o autor 

 

 

No que se refere ao equilíbrio demográfico, constitui um empecilho para a manuten-

ção das forças produtivas do país. Como, aliás, podemos ver através do índice de Dependên-

cia Total (Tabela 5), que nos dá a razão entre a população em idade não ativa (jovens + idosos) 

e a população em idade ativa (adultos). A razão de dependência constitui o equilíbrio entre 

os passivos e ativos demográficos em termos de produção de meios de subsistência para a 

sociedade. De acordo com os resultados do inquérito no bairro Chendovava, para cada 100 

indivíduos que têm possibilidade de gerar meios de subsistência, existem aproximadamente 
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91 indivíduos dependentes, ou seja, a diferença entre o peso da população que supostamente 

trabalha, é diminuta em relação ao peso da população supostamente dependente. Em regra, 

quanto maior for a razão de dependência (superior a 50%), maior é o nível de decadência 

socioeconómica da população.  

Os efeitos sociais desta distribuição, para um país como Angola, onde ainda há pouco 

investimento em serviços e infra-estruturas para atender as necessidades da população, resul-

tam em problemas como desemprego, intensificação do trabalho infantil, pobreza e conse-

quências inerentes, como desigualdade, delinquência, criminalidade, entre outros.  

A Relação de masculinidade dos residentes no bairro Chendovava é de 107, ou seja, 

existem 107 homens para cada 100 mulheres. O número médio de filhos por cada mulher é de 

6,9 filhos, superior ao registado para Angola (6,2) no Inquérito aos Indicadores Múltiplos de 

Saúde (INE, 201635) e característica dos países em via de desenvolvimento (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Indicadores Demográficos 

Indicadores Valores 

Razão de Dependência Total (n) 90,7 

Relação de Masculinidade (n) 107 

População feminina em idade reprodutiva (n) 150 

Número de nascimentos (n) 52 

Taxa de Natalidade (‰) 7,4 

Taxa de Fecundidade Geral (n) 6,9 

Taxa de Reprodução (n) 3,4 

Fonte: o autor 

 

 

Segundo a observação do inquérito, 52,4% da população do bairro Chendovava está 

em idade ativa, ou seja, compreendida no intervalo de idades entre os 15 e os 64 anos, e 47,6% 

em idade não ativa (indivíduos dos 0 a 14 e 65 + anos). Esses dados têm um significado asso-

ciado à existência de ligeiras condições em termos de bónus demográfico, pelo que a popula-

ção economicamente ativa é superior em relação à não ativa. Esse bónus, embora sendo pouco 

 

(35) Instituto Nacional de Estatística (INE) MdSM, Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial (MINPLAN) e 
ICF International. Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde em Angola  (IIMS) 2015-2016 Luanda, Angola e Rockville, 
Maryland, EUA: INE, MINSA, MINPLAN e ICF International; 2016. 
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expressivo, não se deve menosprezar, pelo que para a melhoria e expansão das dinâmicas 

socioeconómicas, o bairro apresenta vantagens diante desse facto. Mas, por se tratar de um 

bairro em que persistem sérias dificuldades socioeconómicas e os problemas sociais como o 

desemprego são bastante prementes, esse bónus demográfico é desperdiçado da pior forma, 

como é o caso da elevada criminalidade, violência e atividades informais.  

4.2.3.2. Distribuição dos inquiridos de acordo a província de origem 

O estudo realizado no bairro Chendovava mostra claramente que se trata de um bairro 

com um mosaico cultural diversificado, fruto da distribuição espacial de populações oriundas 

de vários pontos do país.  

A distribuição espacial diversificada da população deve-se, em parte, às formas de 

ocupação. O Bairro Chendovava existe desde o início da década de 1990, e a sua formação é 

fortemente marcada pela ocupação informal de população oriunda de outros pontos do país 

que procurou abrigo em Luanda, na sequência da instabilidade e dos conflitos pós-eleitorais 

resultantes das primeiras eleições gerais em Angola, realizadas em 1992.  

De acordo com os dados recolhidos, o bairro Chendovava é habitado por indivíduos 

maioritariamente provenientes da província do Uíge (situada no Norte de Angola), represen-

tando 37 % dos inquiridos. As províncias do Zaire e Bengo (ambas sitas igualmente no Norte 

do país) são as menos representadas no bairro (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Distribuição dos inquiridos de acordo a província de origem (%) 

 

        Fonte: o autor 
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Não obstante as origens diversificadas da população residente, a língua portuguesa é 

a mais falada no bairro Chendovava, realidade que se verifica a nível nacional, fruto da ado-

ção desta como idioma oficial para todo território. Das 100 habitações que integram a amostra 

do presente estudo, em 83% o português é a língua falada em casa e apenas em 17% se faz 

recurso a outras línguas nacionais angolanas, designadamente Umbundo, Kikongo e Kim-

bundo.  

Como referido em linhas anteriores, a existência de diferentes culturas no bairro Chen-

dovava indica que o processo de ocupação se deveu ao stock habitacional exíguo para atender 

à procura das populações provenientes de outras regiões do país, que emigraram para Luanda 

por motivos relacionados com a guerra civil e com as acentuadas assimetrias territoriais, e 

foram ficando devido à inexistência de políticas que visam as populações imigrantes mais 

vulneráveis regressarem às suas regiões de origem.  

4.2.3.3. Distribuição dos inquiridos de acordo o registo civil 

Do total de inquiridos, constatou-se que 77% possui registo civil e 23% não está regis-

tado.  

De entre as razões apontadas por aqueles que não são portadores de um documento 

de identificação civil (Gráfico 3), destacam-se: 1) acessibilidade (43,5%), justificada pela ine-

xistência de qualquer posto para registo civil, quer a nível local como nos bairros adjacentes; 

2) custos (21,7%) para fins de deslocação e para o pagamento dos emolumentos, considerados 

muito altos; 3) morosidade (26,1%) verificada no ato de levantamento do documento, depois 

de dar-se entrada dos processos para o seu tratamento; 4) o (baixo) nível académico (4,3%) é, 

também, apontado como um dos principais fatores para o não porte de um registo de identi-

ficação civil; 5) desleixo (4,3%), explicado pelo facto da maioria destes indivíduos sobreviver 

do comércio informal, não tendo, para tal, a necessidade de posse de registos de identificação 

civil, isto é, a ausência de um documento de identificação não impede o exercício das ativida-

des que fazem no seu quotidiano, daí a indiferença. 
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Gráfico 3:  Justificações para os inquiridos não possuírem registo civil (%) 

 

Fonte: o autor 

 

 

4.2.3.4. Distribuição dos inquiridos de acordo com o estatuto legal das residên-

cias   

De acordo com os dados recolhidos, 84% do total dos inquiridos afirmou ter as resi-

dências legalizadas e apenas uma pequena percentagem destes (11%) disse que não. Consta-

tou-se que 5% dos respondentes não tem noção da situação de legalidade da residência, rea-

lidade que tem a sua explicação no facto de muitas destas não serem habitadas pelos verda-

deiros proprietários (Gráfico 4). A mudança dos donos para outros lugares é motivada, geral-

mente, pela realidade social do bairro, que prefere arrendar as residências, ou deixá-las sob 

custódia de pessoas próximas, a permanecer no bairro. Isso explica o porquê de alguns resi-

dentes não terem domínio das informações relacionadas com as residências onde vivem, o 

que evidencia uma situação de insegurança sobre potenciais despejos.  
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Gráfico 4: Distribuição dos inquiridos de acordo o estado legal da residência (%) 

 

Fonte: o autor 

 

Ainda no âmbito do estado legal das residências, a leitura quantitativa dos dados cap-

tados através de inquéritos por questionário omite a realidade dos factos. Em entrevista ao 

coordenador do bairro Chendovava, este referiu que a falta de esclarecimento por parte dos 

moradores os leva a pensar que têm as residências legalizadas, quando, de facto, não têm.  

A falta de normas, a vulgaridade dos processos informais e o desconhecimento dos 

residentes, em muito resultante do baixo nível de escolaridade da maior parte dos inquiridos, 

faz com que estes confundam a declaração de cedência do espaço com o direito de superfície, 

o que, juridicamente, não é a mesma coisa. Pois, a declaração de cedência do espaço é um 

documento que transfere a posse da terra de um titular para outro, e, o direito de superfície é 

documento público, emitido pelos governos provinciais ou nacional, a depender do tamanho 

do espaço, que lhe confere direito de posse e uso do terreno. Este é documento é o mais im-

portante em termos de regularização do espaço diante do Estado. Quem emite a declaração 

de cedência, salvo os casos específicos, deve ter um direito de superfície, sem o qual ele não 

possui o direito sobre a terra. Segundo o coordenador da comissão de moradores, o que pos-

sivelmente as populações têm, é a declaração da cedência do espaço, cedido por um titular, 

que em muitos caos, sem direito de superfície. 
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4.2.3.5. Distribuição dos inquiridos face à propriedade das residências  

Depois de analisado o estatuto legal das residências, o passo seguinte consistiu na re-

colha de dados quantitativos relacionados com a propriedade das residências. Assim, tendo 

em conta a resposta dos inquiridos, 71% confirmaram serem os proprietários das residências 

(aqui não está em causa a legalidade da residência), e muitos destes são, também, os que as 

construíram; 23% responderam que são inquilinos, pagam renda para se manter na residência; 

6% responderam que tomam conta das residências onde vivem, não pagando qualquer custo 

aos proprietários.  

4.2.3.6. Distribuição dos inquiridos de acordo com o modo de aquisição das re-

sidências  

No bairro Chendovava, os mecanismos de aquisição do terreno para construir a resi-

dência (onde atualmente vivem) são variados: 78% dos inquiridos respondeu que pagou al-

gum valor monetário a terceiros para ter acesso aos terrenos; 7% respondeu ter recebido o 

terreno como oferta de alguém próximo; 14% respondeu que as suas residências foram cons-

truídas em terrenos ocupados (não tendo sido comprados, nem oferecidos); 1% não respon-

deu como adquiriu os terrenos onde atualmente reside (muitos não são os legítimos proprie-

tários; pagam rende ou tomam conta das residências).  

As primeiras residências no bairro Chendovava foram construídas no início da década 

de 1990. O processo de ocupação foi, para além do conflito armado, também influenciado 

pelos primeiros ocupantes, ou seja, segundo os entrevistados, a segunda vaga de ocupação 

neste bairro deu-se pela influência dos primeiros ocupantes (familiares, amigos, conterrâneos, 

entre outros). Tanto é que, neste bairro, muitos dos inquiridos têm relação de proximidade 

(familiaridade ou região de origem) uns com os outros.  

4.2.3.7. Características do bairro de acordo com o estado das residências  

É difícil ter uma ideia formulada sobre a tipologia predominante das residências. A 

aplicação dos questionários, complementada pelo método de observação participativa, per-

mitiu-nos vislumbrar que num mesmo quintal há diversidade do edificado. No entanto, das 

100 habitações que integram a amostra, 99 são construídas com paredes de blocos e cobertura 

de chapa metálica.  
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Durante a fase da aplicação dos inquéritos porta a porta, foi-nos permitido entrar em 

algumas residências e constatar, por nós próprios, alguns dos materiais de construção e con-

dições de habitabilidade.  

Em 56% das residências há uma cozinha e em 44% não. Em termos de "acabamentos", 

58% das residências estão rebocadas e 42% não. Do total, 55% das residências estão identifi-

cadas (têm número de polícia) e 45% não (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5: Características das residências (%) 

 

Fonte o autor 

 

Relativamente ao estado do chão, observarmos que em 79% das residências o chão é 

de cimento, em 10% o chão é de mosaico (muito dos proprietários destas residências traba-

lham em empresas de construção civil e aproveitam o material que resta para modificarem as 

suas residências) e em 11% das residências o chão é terra batida (Gráfico 6).  
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Gráfico 6: Tipo de chão das habitações dos inquiridos (%) 

 

Fonte: o autor 

Sendo um estudo baseado na observação participante, foram definidos juntamente 

com os inquiridores alguns critérios para a classificação do estado das habitações, designada-

mente no que diz respeito à existência fissuras ou aparência evidente de degradação das pa-

redes da casa, solidez do tipo de cobertura (chapas pregadas ou suportadas com pedras em 

cima), o tipo de chão, existência de janelas e o tipo das mesmas.  

Da apreciação geral do estado das residências, 13% foram consideradas em bom estado 

e 54% num estado medíocre (Tabela 6).  

Do ponto de vista do edificado, constatou-se que um número considerável de residên-

cias no bairro Chendovava se encontra em avançado estado de degradação. Este decorre não 

só da fragilidade dos materiais de construção, como da localização sobre o lençol freático, 

como vimos anteriormente, cujos efeitos resultam em problemas de humidade, fissuras no 

chão e nas paredes, entre outros.   

Tabela 6: Estado de conservação das habitações  

ESTADO N % 

Bom 13 13,0 

Satisfatório 33 33,0 

Medíocre 54 54,0 

Total 100 100,0 

Fonte: o autor 
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4.2.3.8. Distribuição das habitações de acordo a fonte de água para consumo 

No bairro Chendovava, há duas principais fontes de obtenção de água para consumo: 

reservatório (tanque de betão), usada em 96% das habitações, e água canalizada, usada em 

4%. Note-se que quando falamos em água canalizada não nos referimos à existência de tor-

neiras em casa das pessoas, mas a mangueiras puxadas até aos quintais das residências. A 

fonte de água canalizada não foi instalada por uma instituição responsável, partiu da inicia-

tiva dos moradores que procederam ao "desvio" de mangueiras das condutas de água para, 

por um lado, abastecerem as suas residências e, por outro lado, comercializarem a água 

(venda informal). Os tanques são geralmente abastecidos por camiões-cisterna, em troca de 

pagamento.  

Segundo um dos moradores entrevistados, a água abastecida no tanque mistura-se 

com água vinda dos lençóis freáticos. E de facto, pudemos constatar isso em alguns quintais 

em que observámos os tanques e vimos que, mesmo sem estes serem abastecidos pelas cister-

nas, contêm sempre água no fundo.  Não possuímos qualquer informação relativa ao estado 

de saúde das populações no bairro ou sequer sobre a qualidade da água consumida, contudo, 

atendendo a que muitas das causas de morbilidade mais prevalentes em Angola (como malá-

ria, shistosomíase, helmintos transmitidos pelo solo), estão associadas a problemas de saúde 

pública como a falta de saneamento básico, consideramos estas características sócio ambien-

tais na área de estudo de grande fragilidade, constituindo riscos acrescidos para a população 

exposta (Capitango & Alberto, 2013).  

4.2.3.9. Distribuição das habitações de acordo com o lugar de depósito do lixo 

O bairro Chendovava também não dispõe de um sistema de recolha de lixo, levando 

a que os residentes a depositem o lixo na rua, em qualquer local, ou o juntem em valas a céu 

aberto.  

Na amostra selecionada, 12% dos inquiridos responderam que depositam o lixo na 

rua, em qualquer local, e 88% deixam-no em valas, a céu aberto. Qualquer das situações é 

problemática em termos de salubridade. Para agravar a situação dos lixos, em algumas resi-

dências. o canal de escoamento das latrinas está diretamente ligado às valas, misturando o 

depósito das fezes ao do lixo doméstico.  

Para alguns residentes do bairro Chendovava, o lixo, para além de ser um problema, 

é também uma solução. As residências construídas próximas das linhas de água ficam com 
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infiltrações nas paredes: para evitar isso, as populações protegem a parte exterior das residên-

cias com lixo depositado por outros moradores.  

4.2.3.10. Distribuição das habitações de acordo com a existência de latrina 

Nas habitações inquiridas, 93% tem latrina em casa, por oposição a 7% que não tem 

(Gráfico 7).  

Ter latrina em casa significa, para os respondentes, ter um espaço apropriado para 

fazer as necessidades, ainda que o mesmo seja no quintal da casa (Figura 51). 

 

 

 

Figura 51: Exemplo de uma latrina 

Fonte: Fotografia do autor  

 

Dos inquiridos que responderam ter latrinas em casa, 65% possuem água e 35% não 

(Gráfico 7).  

Nas latrinas com água existe um depósito de fabrico próprio, normalmente de betão, 

ligado a um cano. Depois de feitas as necessidades, é mandada água que as escoa pelo cano 

para uma fossa. As latrinas sem água, por sua vez, constituem um problema de saúde pública, 
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pelas suas características: são improvisadas para uso direto. Muitas são feitas a partir de uma 

lata (muito usada a lata de leite em pó Nido), que é cortada nas partes superior e inferior, e é 

posteriormente conectada, por via de um betão armado, ao buraco da fossa. A situação é tão 

caricata que, quem usa a latrina sem água, vê integralmente o interior da fossa e o seu conte-

údo.  

 

Gráfico 7: Distribuição das habitações por existência e tipo de latrina (%) 

 
 

 

Fonte: o autor 

 

Entre as 100 habitações, em 80% a latrina é usada exclusivamente pelos membros do 

mesmo agregado, e em 20% é partilhada com vizinhos.  

Segundo os entrevistados, as latrinas partilhadas têm provocado conflitos entre os di-

ferentes membros dos AF. Por se tratar de AF numerosos, a dificuldades na partilha das latri-

nas é mais frequente nos períodos da manhã, em que os responsáveis dos agregados e outros 

membros pretendem ir trabalhar. Por essa razão, as crianças, com idades até aos 10 anos, fa-

zem as necessidades fisiológicas nos espaços baldios ou nas residências abandonadas, contri-

buindo todo este cenário para a falta de condições de salubridade e problemas acrescidos de 

saúde pública.  
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4.2.3.11. Distribuição das habitações de acordo os meios para confecionar os 

alimentos 

A variedade de meios para confecionar os alimentos depende da capacidade financeira 

dos responsáveis dos AF. Sendo que a maioria da população residente depende da venda 

informal para garantir a sobrevivência, a oscilação de rendimentos mensal é grande.  

Os meios usados para cozinhar são: lenha (2%), fogão elétrico (2%), fogão a petróleo 

(6%), carvão (19%) e fogão a gás (71%) (Gráfico 8). O fraco acesso ao fogão elétrico tem a ver 

com o facto de muitas residências não terem contratos de energia, e a energia que usam ser 

informalmente distribuída pelos vizinhos, como veremos no ponto seguinte.  

Gráfico 8: Distribuição das habitações de acordo com os meios para confecionar os alimentos 

(%) 

 

 
Fonte: o autor 

 

4.2.3.12. Distribuição dos inquiridos de acordo a existência de eletricidade nas 

residências  

No bairro Chendovava há duas principais redes de distribuição de energia elétrica: 

pública e privada.  

Dos inquiridos, 87% têm acesso a energia elétrica e 13% não. Das habitações que bene-

ficiam do fornecimento de energia elétrica, em 62% esta é feita através de uma rede de distri-

buição pública e em 38% utilizada a rede de distribuição privada.  
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A preferência pela energia de uma das duas redes de distribuição não está assente no 

preço praticado, mas na forma tardia com que este serviço chegou ao bairro. Como nem todas 

as residências tinham inicialmente acesso a distribuição elétrica estatal, algumas optaram pela 

rede de distribuição privada.  

Com base nos relatos dos entrevistados e da observação participante, muitas residên-

cias dispõem de energia elétrica sem, no entanto, terem feito qualquer contrato com as empre-

sas responsáveis pela distribuição deste recurso. Tal facto deve-se à carência financeira de 

alguns responsáveis de AF, que beneficiam da solidariedade de vizinhos que têm o serviço 

disponível e devidamente regularizado, e lhe permitem ter ligações clandestinas. Alguns des-

tes propõem a partilha da despesa, outros não.  

4.2.3.13. Distribuição das habitações de acordo com o número de refeições di-

árias 

Segundo os respondentes, em 21% das habitações inquiridas fazem apenas uma refei-

ção por dia, 50% tem até duas refeições, 28% tem três e apenas uma percentagem ínfima (1%) 

faz até quatro refeições por dia (Gráfico 9). A dispersão referente ao número de refeições diá-

rias está na capacidade financeira dos responsáveis dos AF em garantir o mínimo necessário 

para as suas famílias.  

Gráfico 9: Número de refeições diárias por habitação (%) 

 

 

Fonte: o autor 
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Os dados referentes às entrevistas realizadas juntos a alguns responsáveis das habita-

ções, dão conta de que o número de membros por agregados familiares tem, também, contri-

buído para o reduzido número de refeições diárias. Ou seja, as famílias mais numerosas ten-

dem a gastar mais comparativamente às famílias menos numerosas. Ainda assim, o défice 

alimentar também afeta as famílias com um número mais reduzido de membros.   

De lembrar que, de acordo com inquérito realizado, a taxa de fecundidade neste bairro 

é de 6,9 filhos por AF. Alguns dos bairros tornaram-se dormitórios, visto que muitos de seus 

moradores, principalmente aqueles em idade jovem, passam a maior parte do dia fora da re-

sidência, não frequentam as aulas, e só regressam a casa à hora da última refeição (jantar). Na 

verdade, o tempo gasto longe de casa para muitos destes, principalmente os de menor idade, 

tem servido para fazer atividades que deem algum dinheiro para minimizar a pobreza e os 

problemas da família. As atividades praticadas por estes jovens ou adolescentes são serviços 

de lavagem de viaturas na via pública, alguns auxiliam os pais na venda de mercadorias nos 

mercados e outros sobrevivem do negócio de venda de resíduos sólidos (alumínios e plásti-

cos), recolhidos no aterro sanitário do bairro adjacente (Munlevos de baixo).  

4.2.3.14. Distribuição das habitações de acordo o lugar para dormir 

Quanto ao lugar para dormir, de forma geral constatamos que o número de membros 

por agregados é desproporcional ao número de compartimentos das residências. Por exem-

plo, nas residências de tipologia T1, os responsáveis do AF dormem no quarto e os restantes 

membros na sala. Para as residências de tipologia T2, os responsáveis dormem no quarto, os 

membros dos AF com maior idade dormem no segundo quarto, e o resto de membros dorme 

na sala. Há também aquelas residências em que o filho mais velho ocupa um dos quartos para 

si e para a sua mulher e filhos (neste tipo de residência, definimos como responsável do agre-

gado o dono da casa).  

Com isso, nas 100 habitações inquiridas, em 55% responderam que dormem numa 

cama; 40% e 5% responderam que dormem num colchão e numa esteira, respetivamente. 

Desta feita, nas residências onde nos permitiram entrar, observamos que as condições das 

camas e dos colchões estavam em avançado estado de desgaste, e que, num colchão, dormem 

em média quatro membros da mesma família.  
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Gráfico 10: Distribuição dos AF de acordo o lugar para dormir (%) 

 
Fonte: o autor 

 

4.2.3.15. Distribuição das habitações de acordo a existência de crianças no sis-

tema de ensino 

Dos agregados com crianças inseridas no sistema de ensino, 56% fazem-no em escolas 

do ensino público, 42% no ensino privado e quase 2% frequentam as explicações. Estas últimas 

são uma modalidade de ensino não oficial. As crianças não vão à escola e recebem apoio de 

vizinhos ou explicadores particulares, em casa ou em espaços ao ar livre.  

Os chefes dos agregados com crianças fora do sistema de ensino apontam como prin-

cipais causas: a distância entre os estabelecimentos de ensino e as residências (79%), que está 

também associada à falta de meios de transporte para a deslocação das crianças, as condições 

económicas das famílias (16%) e outros fatores (5%) (Gráfico 11).  

Alguns inquiridos responderam que, dado o elevado número de membros que inte-

gram o agregado, priorizam aqueles cuja propina pode ser coberta pela renda disponível, pelo 

que não podem ter todos os filhos a estudar.  

Grosso modo, ainda que os AF tivessem um número razoável de filhos, uma média 

abaixo dos 6,9 de filhos por agregado familiar, enquanto os responsáveis dos agregados não 

tiverem fontes seguras de rendimento, não haverá grandes alterações no cenário vivido em 
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muitos destes agregados. O mercado de trabalho informal e respetiva renda volátil, bem como 

a falta de formação escolar e investimento na educação das crianças neste e noutros bairros 

da miséria, contribui para o ciclo de reprodução da pobreza.  

Gráfico 11: Distribuição dos AF de acordo os motivos pelo qual as crianças não estudam (%) 

 
Fonte: o autor 

 

4.2.3.16. Distribuição das habitações de acordo com as formas de acesso à sa-

úde  

A situação dos equipamentos de saúde é análoga à dos equipamentos escolares. Não 

há equipamentos públicos de saúde no bairro Chendovava. Há apenas um posto médico na 

divisão política administrativa entre os municípios de Cacuaco, nossa área de estudo, e o mu-

nicípio do Cazenga. As consultas e tratamentos são realizados no hospital municipal ou no 

centro da cidade.  

Segundo os inquéritos, 22%, do total dos AF inquiridos, realizam as suas consultas e 

tratamentos em estabelecimentos hospitalares públicos, 68% recorre a postos de saúde pri-

vada (uns localizados nos bairros vizinhos), 6% às consultas e tratamentos tradicionais, 3% 

responde tratar-se em casa e 1% dos inquiridos respondeu que tem frequentado terapias es-

pirituais (orações) para a cura de eventuais enfermidades (Gráfico 12). 
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Gráfico 12: Distribuição das habitações de acordo com as formas de acesso à saúde (%) 

 
Fonte: o autor 

 

4.2.3.17.  Os fóruns locais de auscultação – reunião com os grupos focais 

Conforme referimos na metodologia, realizamos diferentes sessões de discussão para 

auscultar a população local. Estes encontros foram denominados por “fóruns Chendovava”. 

Para o efeito, foram ativados localmente o modelo cidadão na participação cívica na comuni-

dade.  

As conversas, discussão de temas, apresentação de inquietações por parte da popula-

ção, e informações prestadas durante estes encontros representaram uma mais-valia para o 

enriquecimento deste estudo.  

Participaram nos fóruns Chendovava pessoas de faixa etária diversificada, homens e 

mulheres. A população participante foi selecionada por um grupo de moradores locais (infor-

mantes privilegiados). Todos os fóruns foram dirigidos pelo autor, sua equipa de apoio e por 

informantes privilegiados. Os fóruns foram todos realizados após a aplicação dos inquéritos.  
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Figura 52: Um dos fóruns locais de auscultação – reunião com os grupos focais 

Fonte: Fotografia de Jorge Gilberto 

 

Foram encontros de proximidade realizados aos finais de semana, onde foram discu-

tidos vários temas.  

Num conjunto de temas debatidos, o desemprego foi apresentado como o maior dos 

problemas que o bairro enfrenta. O desemprego tem-se traduzido na génese de outros pro-

blemas, como a incerteza na satisfação das necessidades básicas do agregado e a delinquência, 

entre outros.  

Para colmatar a situação, os residentes do bairro têm-se ocupado em atividades do 

mercado informal, sendo que as fontes de rendimento são voláteis e insuficiente.  Segundo os 

moradores que participaram nestes fóruns, as mulheres têm tido um papel fundamental na 

satisfação das necessidades essenciais dos AF. Muitas delas dependem de atividades de venda 

ambulante (chamada de 'Zunga', em Angola). Por se tratar de um modelo de venda ilegal 

(vendas feitas na via pública e sem terem um lugar específico), as mulheres são constante-

mente expulsas pelos fiscais dos lugares onde realizam as suas vendas e, por vezes, ainda lhes 

são apreendidas as mercadorias ou o dinheiro das vendas já realizadas.  
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A dificuldade de inserção no mercado de trabalho, bem como a falta de formação ou 

qualificações profissionais, são fatores que contribuem para a delinquência. Associado a isso, 

as condições de pobreza e a falta de suportes psicossociais e normativos, são aspetos propici-

adores de contextos de maior criminalidade.  

Relativamente a esta questão, no bairro Chendovava, a faixa etária com forte incidên-

cia criminal é a juvenil. E a convivência com esse problema social é de tal forma grande, que 

nos encontros locais com as populações participaram também membros de alguns gangues 

que têm praticado assaltos neste e noutros bairros. Isso aconteceu porque, entre os nossos 

interlocutores privilegiados estava um antigo membro de Gangues locais, hoje afastado do 

mundo do crime. Foi este jovem que garantiu a nossa segurança no processo de recolha de 

dados para o nosso trabalho.  

O encontro com os jovens com incidência no crime serviu para constatarmos os fatores 

que têm feito com estes pratiquem os assaltos. As principais razões invocadas foram a não 

frequência às aulas e a não existência de ocupações de horas livres. Segundo os jovens, o 

bairro, desde a sua génese, sempre foi considerado pelas autoridades como um bairro proble-

mático. E “viver neste bairro e para garantir a tua proteção tens que fazer parte de um dos 

gangues”. Estes modos de integração geram um sentimento de pertença no mundo do crime 

e um crescente de violência, em que os elementos de grupos rivais não podem frequentar os 

territórios uns dos outros.  

Na sequência deste tema, os cidadãos discutiram muito as questões de segurança e, na 

opinião da maioria, a ação da polícia é inexistente. Com o intuito de cruzar as fontes, o autor 

e a equipa de apoio deslocam-se ao posto de policial que dista mais de 2 quilómetros do ponto 

onde nos reunimos. O responsável pelo posto policial garantiu-nos que “é impossível intervir 

num bairro com peso populacional como o bairro Chendovava”. Segundo este, para além do 

elevado número de residentes, há outras condicionantes, tais como a distribuição desorde-

nada das residências, a falta de iluminação das ruas, o acesso condicionado das ruas (ruas 

estreitas e esburacadas), o número reduzido de efetivos neste posto policial (apenas seis para 

o total de AF do bairro Chendovava) e a escassez de transportes para as operações de polici-

amentos (o posto policial tem apenas uma viatura que, no momento da nossa visita, estava 

avariada). Tudo isto tem dificultado a materialização das ações planeadas para este bairro, 

pelo que, face a estas condicionantes, têm optado por ações de natureza pedagógica, ou seja, 

reuniões periódicas com a comissão dos moradores. 
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5.  

Considerações finais    

 

 

À medida que as cidades crescem em número de habitantes, em termos de gestão ter-

ritorial, há necessidade de se continuar a reformular as mais variadas políticas públicas que 

facilitem a inclusão e integração de diferentes atores. Em sede disso, torna-se imperativo cor-

rigir as assimetrias territoriais e destruir os muros das desigualdades, o que implica proteger 

os bairros mais vulneráveis, beneficiar os territórios periféricos mais esquecidos e combater 

os desequilíbrios, pois territórios fragmentados refletem os impactos mais relevantes da bipo-

larização urbana. Deste modo, faz sentido adotaram-se Políticas Públicas de Ordenamento do 

Território (PPOT) menos racionalistas e mais colaborativas (de forma a contraporem-se aos 

diferentes efeitos de não conformidades) que, articuladas com os ODS, venham a promover a 

equidade territorial em diferentes níveis de base sectorial.  

Em tese, o processo de produção e a rápida proliferação dos BIC é influenciado pelos 

fatores como a urbanização informal, a falta de uma cultura de ordenamento do território por 

parte das entidades competentes do Estado e de outros parceiros sociais, a não implementação 

de políticas de urbanismo e habitação socialmente inclusivas e territorialmente transversais, 

isso é, políticas públicas implementadas de acordo com a realidade geográfica e social do lu-

gar, bem como considerando as condições sociais das populações economicamente vulnerá-

veis. Estes fatores, agravados pela vulnerabilidade socioeconómica das populações e pela au-

sência de respostas públicas à procura de habitações, levam à produção dos BIC. 

Assim, tendo em conta os objetivos traçados, a metodologia adotada, as características 

sociodemográficas, a análise espacial, a análise de múltiplas variáveis e a realização de vários 

fóruns locais para auscultação, concluímos que o bairro Chendovava, pelas suas característi-

cas socioeconómicas, urbanísticas e ambientais, reúne as condições para ser classificado, no 

âmbito deste estudo, como um bairro informal crítico.  

Desta forma, e após a pesquisa bibliográfica e a realização do trabalho de campo, são 

apresentados nove fundamentos que concorrem para que o bairro Chendovava seja, no âm-

bito deste estudo, classificado como um BIC: 
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• Surgiu de um processo de ocupação ilegal e clandestina; 

• Não há, localmente, ações do Estado que visem melhorar o essencial da situação exis-

tente; 

• A maioria da população local encontra-se em situação de extrema pobreza, conside-

rando os indicadores do IDH que conjugam condições de habitação, saúde, educação, 

alimentação, entre outros; 

• O tecido urbano encontra-se em avançado estado de degradação e as administrações 

do Estado, apesar de diagnosticarem a situação, não implementam ações concretas 

para a melhoria da situação existente; 

• Não tem equipamentos de utilização coletiva tais como centros de saúde, escolas, ser-

viços de identificação e registo civil, parques, serviços de proteção civil e bombeiros, 

não há centros comerciais – bancos comerciais, entre outros. Existe um único posto 

policial com 6 efetivos, para uma população estimada em 19 990 habitantes, o que de 

certa forma tem impedido o controlo da criminalidade no bairro; 

• A rede de infra-estruturas é precária: não há água potável e/ou canalizada, há energia 

elétrica para um número reduzido de moradores, não há recolha de lixo nem ecopon-

tos para o depósito de lixo e este é colocado em espaços baldios e/ou valas a céu 

aberto, as vias de acesso não são pavimentadas e estão em más condições, não há ilu-

minação pública, entre outros; 

• A escassez de equipamentos policiais aumenta, diariamente, os indicadores da crimi-

nalidade, o que tem influenciado a população local a migrar para outros bairros; 

• Em alguns lugares há uma forte presença de lençóis freáticos e ravinas, situações que 

têm posto em risco a segurança das populações e levado ao abandono das residências 

para se instalarem em outros bairros;  

• A única ponte que o liga ao bairro adjacente (Paraíso) está destruída, situação que tem 

levado os pedestres, os motociclistas, os automobilistas a atravessarem pelo interior 

da vala (travessia só possível em tempo seco, porque em tempo chuvoso a vala torna-

se intransitável); 

Os pontos apresentados são indicadores de um tecido urbano degradado e com sinais 

exteriores de pobreza, a que habitualmente chamamos miséria.  
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Para melhorar o quadro referente ao processo de produção dos BIC, para o efeito deste 

estudo, propomos duas possíveis medidas: uma para mitigação e outra para prevenção. As-

sim, para que ambas as medidas apresentadas alcancem os seus objetivos, é preciso: primeiro, 

radiografar o essencial da situação existente (fazer um inventário das características sociais e 

urbanas do quadro atual) e, segundo, implementar políticas públicas socialmente integradas 

e territorialmente transversais, que visem melhorar a condição social das populações.  

Para além das medidas de mitigação e prevenção, o Estado e os seus parceiros sociais 

devem, dentro de uma lógica colaborativa, desenvolver iniciativas e estratégias que possam 

contrariar o surgimento de novos bairros com o perfil de BIC, bem como impedirem o contí-

nuo crescimento dos bairros existentes. E isso passa por desenvolverem-se políticas públicas 

vocacionadas para o público a que se destinam, ou seja, tendo em consideração o estrato eco-

nómico das populações e tendo por base a equidade. Deste modo, as políticas públicas de 

habitação poderiam ser implementadas atendendo ao perfil socioeconómico dos seus futuros 

beneficiários, isto é, por classes sociais. O que se verifica é que algumas das políticas existen-

tes, como os programas de construção das centralidades, têm contribuído para acentuar as 

desigualdades, uma vez que exacerbam o fenómeno da bipolarização urbana. E como estamos 

num modelo capitalista de economia de mercado, onde o sector privado dita os preços dos 

produtos, o Estado deveria criar políticas transversais, como por exemplo apoiar mais no sec-

tor privado como forma de estimular a empregabilidade, e assim aumentar o poder de compra 

e as condições de vida das populações.  

É preciso quebrar aquilo que entendemos chamar de círculo vicioso da informalidade 

urbana, ou seja, quando as populações se mudam de bairros com poucas condições para outos 

com iguais características. Esta mudança de paradigma só será possível quando complemen-

tada por boas políticas sociais que incluam áreas como a formação e a empregabilidade.  

As políticas para o desenvolvimento regional são também, na nossa ótica, uma das 

formas para se abrandar a migração interna das populações. O desenvolvimento à escala local 

desincentivará, em parte, as populações a deslocarem-se para outros lugares em busca de me-

lhores condições de vida. Note-se que tendem a migrar as populações mais carenciadas e estas 

acabam por ocupar os territórios menos qualificados e sem condições para habitabilidade, 

promovendo cada vez mais a produção e proliferação de mais bairros informais críticos.  

As políticas que têm sido implementados pelo Estado para se mitigar o défice habita-

cional, têm-se mostrado desarticuladas com a realidade social e económica das populações, 
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pois a implementação de infra-estruturação e de outros serviços essenciais depende da capa-

cidade financeira dos seus ocupantes. Também a sua manutenção envolverá custos que o Es-

tado não poderá resolver. Para além do papel do Estado na melhoraria da situação social e 

económica das populações, a prevenção dos BIC pode passar por uma melhor articulação 

junto dos seus parceiros sociais, disponibilizar terrenos infra-estruturados a preços diversifi-

cados, onde as famílias possam ter espaços controlados, com aptidão para a urbanização, para 

a auto-construção incremental, dependendo da sua situação económica.  

Por último, propomos a institucionalização das autarquias locais, que possa favorecer 

o controlo e organização dos territórios a uma escala mais reduzida e com ações de interven-

ção específicas, ajustadas às particularidades de cada realidade. Problemas locais requerem 

soluções locais. A implementação das autarquias implicaria conceder autonomia administra-

tiva, política e financeira à escala local, o que, de certa forma, poderia ajudar a reduzir a de-

pendência das administrações locais para a promoção do desenvolvimento local.  

Feito isso, entendemos que estaríamos a prevenir a produção de BIC, bem como a con-

tribuir para reduzir os mais diversificados problemas sociais e urbanos que a urbanização 

informal tem feito emergir em Luanda. 

O desenvolvimento de projetos habitacionais e sociais com vista a mitigar e a prevenir 

o surgimento de novos bairros informais críticos, ajudará ao cumprimento do previsto na 

CRA, o direito a uma habitação digna para todos, independentemente da condição social das 

populações.  

Relativamente ao bairro Chendovava, como os restantes com características similares, 

irão ainda persistir no tempo, mesmo que o Estado inicie de imediato ações para a sua reso-

lução, dada a dimensão da área ocupada e da população envolvida e a impossibilidade de 

encontrar respostas no curto prazo para todos. Daí que, caso o PDGML e outras iniciativas do 

Estado venham ser implementadas, permitirá, primeiro, fazer um inventário quantitativo e 

qualitativo dos BIC e dos seus respetivos ocupantes e, paulatinamente, reassenta-las em ou-

tros espaços urbanos com melhores condições de habitabilidade. Com isso, o que prevemos, 

dada a situação atual do elevado número de BIC na área metropolitana de Luanda, sem nos 

esquecermos que entre os BIC alguns apresentam um estado avançado de precariedade do 

seu tecido urbano, e tal como está prevista nas opções estratégicas do PDGML, estes BIC po-

derão ser regenerados e as populações locais reassentadas nas 1,4 milhões de habitações novas 

previstas no plano até 2030. E dado o perfil sócio económico dos ocupantes dos BIC, que é de 

extrema pobreza devido ao elevado desemprego, o plano, de igual modo prevê, empregar no 
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mercado formal cerca de 6,3 milhões de pessoas, o que poderá conceder as populações alguma 

autonomia financeira que poderá prevenir o surgimento de novos BIC.  

Portanto, a mitigação e a prevenção dos BIC, como o caso do bairro Chendovava, de-

vem estar vinculadas no equilíbrio entre a redução em grande escala das assimetrias regionais, 

a urbanização programada, o ordenamento do território e urbanismo eficaz, as políticas pú-

blicas de habitação socialmente inclusivas e territorialmente transversais, e o perfil socioeco-

nómico melhorado dos atuais e futuros ocupantes.   
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A.  

Apêndice A - Inquérito por questionário 
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Apêndice B - Inquérito por entrevista 
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Apêndice C - Fotografias da área de estudo 
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Figura 53 e 54: bairro Chendovava 
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Figura 55 e 56: bairro Boa Esperança 
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Figura 57 e 58: bairro Boa Balumuka 
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Figura 59 e 60: bairro Mayombe 
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Figura 61 e 62: bairro Belo Monte 
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Figura 63 e 64: Moro da Samba  
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Figura 65 e 66: bairro Morro da Luz  
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