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Resumo 

Os assentamentos informais também conhecidos por musseques, localizados 

maioritariamente nas margens da cidade de Luanda, representam de forma física a 

segregação social do espaço urbano da capital. 

Luanda conheceu índices elevados de migração interna (campo-cidade) num 

período pós-colonial, isto devido ao fator guerra civil que o país enfrentou durante décadas. 

Este crescimento demográfico não premeditado resultou paralelamente no crescimento 

significativo de áreas informais da cidade. 

A capital do país alberga hoje cerca de 6 milhões de habitantes, dos quais mais da 

metade habita em áreas informais, carentes de infraestruturas básicas, equipamentos e de 

condições mínimas de habitabilidade. 

Diferentes cidades pelo mundo enfrentam esta mesma realidade, e em muitas 

delas, têm sido feitas intervenções pontuais a nível de espaço público, de forma a deixar 

certas comunidades mais funcionais que podem servir de exemplo para a realidade 

angolana. 

Para o caso de intervenções em assentamentos informais é importante ter-se em 

conta referências bibliográficas, bem como experiências de casos similares. Para que 

iniciativas do género sejam bem sucedidas, no caso particular de Luanda, é necessário que 

se leve em conta as características dos assentamentos, os hábitos, os costumes e ou 

culturas das populações destas comunidades e que olhares preconceituosos de culturas 

externas sejam postos de lado. 

 

Palavras-chave: 

Espaço público, Espaço público informal, assentamentos informais, musseque, qualificação, 

Luanda. 
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Abstract 

Informal settlements also known as musseques, which are located mostly on the 

banks of the city of Luanda, represent physically the social segregation of the urban space of 

the capital. 

Luanda experienced high rates of internal migration (countryside-city) in a post-

colonial period, due to the civil war factor that the country faced for decades. This 

unexpected demographic growth resulted in parallel growth in the informal areas of the city. 

The capital of the country now houses about 6 million inhabitants, more than half of 

whom live in informal areas, lacking basic infrastructure, facilities and minimal living 

conditions. 

Different cities around the world face the same reality, and in many of them, 

punctual interventions have been made in public space, in ways that make certain 

communities more functional that can serve as an example for the Angolan reality. 

In the case of interventions in informal settlements, it’s important to take into 

account bibliographic references as well as similar case experiences. For such initiatives to 

be successful, in the particular case of Luanda, it’s necessary to take into account the 

characteristics of the settlements, habits, customs and/or cultures of the populations of these 

communities and that biased views of external cultures are set aside. 

 

Key words: 

Public space, Informal public space, informal settlements, musseque, qualification, Luanda.  
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Introdução 

A qualificação de zonas/áreas informais é um tema cada vez mais presente no 

ramo de urbanismo e arquitetura na atualidade. 

São cada vez mais frequentes casos e ou estudos que visam o melhoramento de 

áreas informais em cidades, um método alternativo utilizado, contrariando a criação de 

novos centros urbanos que se podem traduzir na perda de identidade, características e 

ainda valores destas comunidades. 

O presente trabalho tem como tema “Qualificação do Espaço Público Informal em 

Luanda, Angola”. Pretende-se estudar e caracterizar as principais problemáticas presentes 

em espaços públicos nos bairros informais também conhecidos por musseques. 

O principal motivo que me levou à escolha deste tema é o facto de ser angolano, 

conhecer a realidade dos musseques tendo o prazer de os conhecer por perto, e agora, 

sendo estudante de arquitetura e saber como a mesma pode contribuir para a 

transformação de um determinado lugar/meio, me vejo na obrigação de dar o contributo 

para o melhoramento destes bairros. 

- A Problemática 

As migrações continuam a ser vistas como fenómenos demográficos mais 

relevantes da atualidade, não apenas pelas suas causas, mas por força das suas 

consequências. Estas migrações são responsáveis pelo ‘boom’ populacional que se 

verificou nas capitais africanas nos últimos anos.  

Notou-se que este grande movimento de populações tem variadas causas. No caso 

concreto de Angola, num período pós-colonial, podemos citar os efeitos da guerra civil como 

um dos principais fatores de movimentação em massa da população para a capital do país à 

procura de melhores condições de vida.  

“O êxodo rural assim desencadeado e de largo espetro 
traduziu-se, sobretudo após a independência, no crescimento 
excessivo de Luanda, expressando-se este fenômeno na 
hipertrofia, na proliferação dos seus musseques (tanto em 
população como na área ocupada), numa enorme massa de 
população desempregada e sem qualificação profissional, onde 
os verdadeiros citadinos são muito poucos, comparados com 
os neo-citadinos ou recém-chegados.” (Trindade, 2000, p. 335) 
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Luanda tem uma superfície de 18.445 km2, administrativamente dividida por sete 

municípios – Luanda, Cazenga, Cacuaco, Icolo e Bengo, Viana, Belas, Quiçama – que se 

subdividem em comunas (comunidades). Das dezoito províncias do país é a que apresenta 

maior densidade populacional, albergando cerca de 6 milhões de habitantes, dos quais mais 

da metade habita em áreas informais.  

Carentes de condições de habitabilidade, estes bairros informais enfrentam 

problemas como: a oferta insuficiente de energia; abastecimento e rede de distribuição de 

águas insuficiente; ausência de praças e espaços de lazer; ausência de espaços verdes; 

deficiência na recolha e eliminação de lixo; inexistência de redes de drenagem de águas, o 

que em épocas de chuva torna impossível a circulação nestes bairros, etc. Um conjunto de 

problemas que se traduz na deficiência da qualidade de vida para os habitantes dessas 

comunidades. 

- O Estado da Arte 

O estado da arte pretende revelar a pesquisa bibliográfica e ou obras desenvolvidas 

em Angola à volta da problemática levantada no presente trabalho de investigação. Por 

serem insuficientes exemplos práticos em Angola, o ideal foi incluir neste subcapítulo 

projetos desta natureza, mas de países/continentes em que esta prática é de certa forma 

corrente, dividindo-o em dois: Textos e Projetos.  

Andrea Bettencourt em sua prova final de mestrado: “Qualificação e Reabilitação de 

Áreas Urbanas Críticas: Os Musseques de Luanda” (2011), aborda sobre os assentamentos 

informais localizados nas proximidades da cidade como “representação física da 

segregação social no espaço urbano” (ibid: p. I), sendo esta consequência da imigração, do 

êxodo rural, da desestruturação da economia durante as décadas de guerra colonial e civil, 

etc. Compara os musseques da cidade de Luanda às favelas do Brasil, aos “caniços” de 

Moçambique e slums da África do Sul e Índia, com casos pontuais de áreas urbanas 

informais em países europeus, como Portugal, sugerindo estes como possíveis referências 

para soluções a implementar nos países em desenvolvimento. O trabalho teve como 

principal objetivo a “[...] reflexão sobre a problemática urbanística da cidade de Luanda, 

sobre o desenvolvimento urbano desde a ocupação colonial, do centro e da periferia [...]” 

(ibid: p. 1). Aborda-se a formação e caracterização dos musseques de Luanda e analisam-

se os planos de intervenção e as políticas de terras existentes. Como conclusão, faz uma 

crítica aos exemplos a seguir de intervenção em bairros informais e define uma série de 

princípios de intervenção para a sua qualificação. 
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Elisa Matias em sua prova final de mestrado: “O Problema da Habitação em Luanda 

Face os Desafios do Século XXI – Requalificação do Bairro Morro-Bento II” (2015), tal como 

o tema refere, aborda no geral a problemática da requalificação dos bairros informais. 

Mostra os mesmos como “[...] parte da história, da memória e da identidade de Luanda [...]” 

(Ibid: p. 6), sendo estes motivos para uma intervenção urbana diferente da atual, merecendo 

uma intervenção que repensa-os e valoriza-os como parte da cidade. A pesquisa parte da 

possibilidade de preservação do existente, melhorar as condições de habitação e também 

oferecer espaços públicos de qualidade, sem que se perca a identidade histórica e cultural 

do lugar. Este estudo é feito tendo o atual Plano de Requalificação do Bairro Morro Bento II 

como objeto de estudo. A conclusão deste mostra a falta de interesse na preservação de 

quaisquer identidades culturais e históricas ligadas ao bairro (Morro-Bento II), pois, a 

proposta de intervenção mostra a demolição total do bairro, apesar de se ter referido o 

termo ‘requalificação’. 

Paulo Moreira, arquiteto português, realizou na cidade de Luanda, Angola, o 

“Workshop de Arquitectura Social: Chicala1 2011” (2012), que reuniu cerca de 70 estudantes 

pertencentes às universidades Agostinho Neto e Lusíada, onde efetuou com os mesmos 

inquéritos junto da população, levantamentos das diferentes tipologias existentes, e propôs 

pequenas intervenções que visam melhorar o funcionamento do bairro da Chicala. Com 

estas intervenções, segundo Moreira, espera-se a melhoria dos espaços coletivos, mais 

concretamente melhoria em campos de jogos para crianças, parques infantis, creches, 

espaços públicos para reunião da população, etc. O workshop teve como objetivo “[...] 

consciencializar a comunidade académica, neste caso os futuros arquitetos de Angola, 

sobre questões sociais [...]” (ibid: p. 56), é parte de um estudo do arquiteto Moreira sobre a 

cidade de Luanda. 

Terminada a parte teórica, passemos então para os exemplos práticos (projetos), 

desenvolvidos em espaços informais em países da América do Sul e Portugal. 

Grotão – Fabrica de Música [Fig. 1], é um projeto académico chefiado por Alfredo 

Brillembourg, da Urban Think Tank. Trata-se de um edifício público multifuncional localizado 

no Grotão, no coração da favela de Paraisópolis, na cidade de São Paulo. O projeto vem 

impedir a continuação perigosa de desabamentos de terras, pois situa-se numa zona de 

declive acentuado, bem como oferecer infraestruturas sociais e culturais para uma 

comunidade que se encontra separada da cidade formal. O projeto é definido por um espaço 

público disposto em plataformas, incluídos nele áreas para a agricultura urbana, sistema de 

gestão de águas, um anfiteatro público, uma escola de música, uma pequena sala de 

concertos e infraestruturas de transportes. O projeto é resultado do concurso Holcim Awards 

realizado pela Holcim Foundation for Sustainable Construction (Karpat, 2011). 
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Fig. 1 - Grotão – Fabrica de Música, projeto acadêmico chefiado por Alfredo Brillembourg. Fonte: Holcim 
Foundation, 2011. 

 

Ainda na Favela de Paraisópolis, mas desta vez pelo escritório de arquitetura 

MMBB, desenvolveu-se o projeto do ‘Córrego do Antonico’ [Fig. 2], integrante do plano de 

reurbanização desta zona da cidade de São Paulo. O rio da cidade corta a favela pela 

diagonal, o que gerava riscos para a população, principalmente em épocas de chuva com as 

enchentes. A solução encontrada foi a construção de dois canais de água (um superficial e 

outro subterrâneo) que passam pela favela, “[...] uma canalização que produzisse ao longo 

de sua extensão passeios públicos, áreas de estar, de encontro e de fruição do espaço livre 

[...]”, o que os arquitetos consideraram muito importante, pois as favelas têm carência de 

espaços do género. O canal de cima, projetado de forma a acomodar as águas 

consideradas seguras, onde as crianças podem brincar sem o risco de serem arrastadas, 

mesmo com grandes chuvas, e o canal subterrâneo trata de agregar tudo aquilo que não 

pode ir para cima. Para a concretização do projeto foi necessário demolir algumas 

residências, mas grande parte destas foram preservadas, pois, segundo os arquitetos 

encontram-se em condições de uso (Mello, 2008). 

 

 

Fig. 2 - Projeto do Córrego do Antonico, Favela de Parasópolis. Fonte: MMBB Arquitetos, 2008. 

 

http://download.holcimfoundation.org/1/docs/A12/A12GLsiBR/A12GLsiBR-posterlow.pdf
http://download.holcimfoundation.org/1/docs/A12/A12GLsiBR/A12GLsiBR-posterlow.pdf
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O grupo de arquitetos ‘Enlace Arquitectura’, desenvolveu projetos de requalificação 

urbana no bairro La Morán em Caracas, Venezuela [Fig. 3]. Os projetos, focados no 

saneamento do ambiente e a criação de espaços públicos, tiveram como objetivo melhorar 

as condições de riscos ambientais, a falta de segurança na comunidade e ainda servir como 

oportunidades de participação e trabalho para os jovens. A primeira parte incluiu a 

recuperação do morro La Cañonera através da canalização ordenada das águas servidas e 

um projeto geral de paisagismo, a segunda, o tratamento dos resíduos sólidos que abrangeu 

o processo de recolha de resíduos classificados, transformando os depósitos clandestinos 

em espaços públicos com parques infantis e espaços de lazer (Franco, 2014).  

 

 

Fig. 3 - Projeto de requalificação urbana no bairro La Morán em Caracas, Venezuela. Fonte: Enlace Arquitectura, 
2008. 

 

Projeto Monte Xisto: Requalificação de um bairro informal em Matosinhos [Fig. 4], 

teve como objetivo consolidar a encosta do Monte Xisto. É proposto um muro de gabião de 

forma a regenerar a área afetada anteriormente pelos deslizamentos de terra em 2005. Por 

meio de uma intervenção de espaço público é assim desenvolvida a proposta, são criados 

acessos entre a parte inferior e superior do morro. Para tal intervenção foi necessária a 

demolição de algumas residências, aquelas cujas estruturas se encontravam em mal estado 

de conservação, e foram criadas novas junto ao local de origem de formas a realojar as 

famílias afetadas. Os destroços são reaproveitados para a criação de novas estruturas, 

tanto funcionais como simbólicas (Moreira, 2014). 
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 Fig. 4 - Projeto Monte Xisto: Requalificação de um bairro informal em Matosinhos, Portugal. Fonte: 
http://www.archdaily.com.br/br/757685/projeto-monte-xisto-requalificacao-de-um-bairro-informal-em-matosinhos-
paulo-moreira 

- Metodologia de Investigação 

Para a realização da presente dissertação, primeiramente foi feita uma investigação 

sucinta de projetos que procuram resolver problemáticas similares pelo mundo fora, projetos 

realizados principalmente nas favelas sul americanas onde este tipo de exercício é de certa 

forma frequente, bem como uma intensa pesquisa bibliográfica para a construção lógica do 

tema em questão. 

Procurou-se ainda fazer inquéritos e falar com pessoas de alguns musseques de 

Luanda que enfrentam/vivem tal realidade, para se ter uma ideia precisa das suas 

necessidades. 

A dissertação parte de uma abordagem geral em relação ao tema proposto, para 

posteriormente passar ao caso de estudo a partir do qual se fará reflexões conclusivas. 

Primeiramente, na parte introdutória, faz-se a apresentação do tema escolhido bem 

como as razões para a sua escolha. 

Procede-se posteriormente à abordagem da problemática onde é apresentada a 

sua origem, o caos urbano que várias cidades africanas vivem, em particular a cidade de 

Luanda. 
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Segue-se a investigação teórica, o estudo parte da análise de propostas e ou 

intervenções similares em espaços informais, bem como a análise de textos já produzidos 

para se ter um ponto de situação em relação à problemática apresentada.  

Os capítulos 1 e 2 servirão de base para a sustentação do capítulo 3. 

 

 

Fig. 5 - Diagrama do percurso metodológico da investigação. Fonte: elaboração própria, agosto 2016. 

- Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo a reflexão sobre o melhoramento das condições de 

vida das populações residentes nas áreas informais ‘musseques’ de Luanda, qualificar os 

espaços públicos onde esta população se insere, tendo como caso de estudo o Mercado 

dos Caranguejos, situado no bairro da Boavista, em Luanda. 

Procura-se perceber o informal, o crescimento e distribuição destes espaços sobre 

a cidade, a génese cultural nos assentamentos, as relações de vizinhança e subsistência, a 

vivência, bem como a morfologia do espaço público no informal para uma visão futura. 

Com estes aspetos estudados, o desafio é a elaboração de uma proposta projetual, 

que visa respeitar ao máximo e preservar a identidade do local escolhido a intervir. 
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1. Os assentamentos Informais em Luanda 

1.1. Crescimento e Distribuição dos Assentamentos Informais 

De forma geral, várias cidades africanas cresceram significativamente a seguir à 

Segunda Guerra Mundial e de forma particular após os seus países tornarem-se 

independentes (Trindade, 2000, p. 430). 

 

 

Fig. 6 - África - População Urbana-Rural (%). Fonte: AfDB, 2012, p. 7. 

 

Por este facto e também por muitas dessas cidades se tornarem capitais políticas, 

centralizando e atraindo atividades governamentais, políticas, comerciais e outras 

necessitadas de mão-de-obra local qualificada, fez das mesmas principais centralidades e 

quase únicas entidades empregadoras e fornecedoras de oportunidades a uma população 

crescente, em consequência do êxodo rural (ibid: p. 430). 

Esta situação, fator comum aos países do terceiro mundo, traduziu-se numa 

explosão demográfica, o que paralelamente implicou o crescimento das cidades para zonas 

de periferia, arredores suburbanos de habitação clandestina, zonas degradadas sem 

condições mínimas de saneamento e higiene (ibid: p. 431). 

Várias cidades em diferentes continentes conheceram realidades similares. Temos 

as favelas do Rio de Janeiro, as villas miseria de Buenos Aires, os slums de Nova Iorque e 

Londres, os bustees de Calcutá, os compounds da África do Sul, os kampongs de Jacarta, 

os bidonvilles de Paris, etc (ibid: p. 431). 
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A Cidade de Luanda conheceu entre os anos 1970-75 e 1990-95 taxas de 

crescimento da população na ordem dos 7,5% e 5,9% respetivamente, com os seus 

musseques constituindo expressões máximas do efeito do seu crescimento (ibid: p. 431). 

Dados mais recentes mostram que Luanda assistiu uma explosão demográfica, 

quer por razões do índice elevado de natalidade – 38,97/1000 habitantes em 2014 (Angola - 

Taxa de nascimento - Dados Históricos Gráficos), quer da migração campo-cidade – 30,5% 

taxa de migração interna (Lopes, Rodrigues, & Simas, 2013, p. 12). 

 

 

Fig. 7 - Percentagem de migrações por período de referência. Fonte: Lopes, Rodrigues, & Simas, 2013, p. 13. 

 

A cidade em 40 anos viu a sua população crescer 10 vezes, passando de cerca de 

600 mil habitantes em 1974 (Freudenthal, Fernandes, & Janeiro, 2006) para mais de 6.9 

milhões de habitantes em 2014 (INE, 2014, p. 32). 

Este crescimento no número da população é claramente visível na ocupação 

urbana da cidade. Em 1975 o núcleo urbano de Luanda ocupava cerca de 6.714 ha, mas já 

em 2006 atingia 27.500 ha, como podemos constatar nas figuras seguintes. 
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Fig. 8 - Zona urbana de Luanda desde a sua fundação entre 1647-1975. Fonte: Documento cedido pelo Arqto 
Herberte Manoche com fonte desconhecida. 

 

Fig. 9 - Crescimento do núcleo urbano de Luanda entre 1986-2006. Fonte: Documento cedido pelo Arqto 
Herberte Manoche com fonte desconhecida. 

 

O crescimento do núcleo urbano deu-se maioritariamente por conta dos 

assentamentos informais [Fig. 10 e 11], conhecidos vulgarmente por musseques. 
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“Luanda tem hoje cerca de 6 milhões de habitantes, dos quais 
cerca de 4 milhões vivem em áreas informais, carentes de 
infra-estruturas e condições mínimas de habitabilidade.” 
(Bettencourt, 2011, p. 1) 

 

Fig. 10 - Áreas de construção informal nos anos: 1975, 1995 e 2007. Fonte: Documento cedido pelo Arqto 
Herberte Manoche com fonte desconhecida. 

 

Fig. 11 - Musseques de Luanda - Expansão. Fonte: PDGML, outubro 2015. 
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1.2.  A Génese Cultural nos Assentamentos Informais 

O continente africano é imenso e com variadas etnias ou ainda sociedades, estas 

não podem nem devem ser simplesmente reduzidas a tribos, pois há um sistema de 

parentesco que para além de não ser a única forma de organização, expressa à complexa e 

diversa composição dos grupos culturais (Salum, 2005). Estes grupos culturais, geralmente 

formados por comunidades de famílias (alargadas) dão origem às comunidades de aldeias e 

estas ao clã, tendo no topo o reino. 

Normalmente as comunidades são representadas por autoridades tradicionais.  

No caso de Angola, estas autoridades ocupam três níveis hierárquicos, sendo eles: 

O regedor (soba grande), o soba e o sekulu, que caracterizam “[...] um poder político 

anterior ao poder de Estado, com suporte na organização social e no parentesco [...]” 

(Pacheco, 2002, p. 6), no qual “[...] os poderes executivo, legislativo (normativo) e judicial 

[...]” são exercidos pelo Chefe (ibid: p. 8).  

 

          

Fig. 12 - a) Grupo de sobas angolanos (fotografia do inicio do Sec. XX). b) Soba e seus colaboradores. Fonte: 
http://tudosobreangola.blogspot.pt/2010/08/reis-e-sobas-da-angola-colonial.html 

 

Estes poderes abrangem de forma descritiva a resolução de conflitos, a gestão de 

terras dos habitantes nas comunidades, os meios de produção e consumo, etc. Os poderes 

dos chefes, também conhecidos por sobas, são absolutos e inquestionáveis, “[...] um poder 

autocrático, podendo decidir de forma discricionária sobre as mais diferentes questões, 

inclusivamente sobre a vida e a morte dos súditos [...]” (ibid: p. 8).  

Pretende-se fazer neste subcapítulo uma ponte entre a ‘génese cultural’ com os 

‘assentamentos dos habitantes em bairros informais’, isto é, tentar perceber até que ponto 

os seus hábitos e costumes influenciam na apropriação/ocupação dos espaços (solo) pelos 

habitantes; por isto foi necessário citar as referências hierárquicas e de organização dos 

povos africanos, e de forma específica o angolano. 
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Após a criação do Estado, com a independência, Angola conheceu uma nova 

organização administrativa do seu território, passando esta a ser composta por províncias, 

municípios e comunas. O poder das autoridades tradicionais é salvaguardado através da Lei 

Constitucional (Capitulo III – Instituições do Poder Tradicional). O poder político e o 

tradicional embora diferentes regem os territórios e agrupamentos sociais resultantes neste 

processo. 

 

 

Fig. 13 - Divisão Político Administrativa de Angola. Fonte: http://geointegracaoaires.blogspot.pt/ 

 

Com a guerra civil no país e por várias outras razões, Luanda conheceu valores 

elevados de população migratória, como já foi anteriormente referenciado. Para as 

populações que chegavam a abandonar as suas zonas de origem a procura de melhores 

condições, existia “[...] a preocupação imediata da escolha de um líder para a parte ‘órfã’, 

[...]” (ibid: p. 7), isso pelos regedores. 

Nas áreas de assentamentos migratórios informais, substituindo a figura tradicional 

do Soba, institui-se o ‘Chefe do Bairro’ (normalmente o líder da parte órfã) como líder da 

comunidade e ou unidade de vizinhança. Alheios às autoridades administrativas e entregues 

às próprias iniciativas “[...] os citadinos periurbanos contrapõem com o seu reconhecimento 



24 
 

pelas vizinhanças e autoridades locais, testemunhando a ocupação do solo e a construção 

do seu habitat [...]” (Carrilho, Coelho, & Palma, 2014, p. 12). 

Apesar deste conjunto de ocupações resultar num aglomerado ‘desorganizado’, há 

ainda assim uma organização, uma organização que é resultado das necessidades e modos 

de vida das populações destas comunidades informais, que não deve ser estudada com 

olhares preconceituosos de culturas externas. 
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2. O Espaço Público nos Assentamentos Informais 

2.1. A Vivência do Espaço Público no Informal 

Antes de começar a abordar este subcapítulo, é necessário esclarecer o conceito 

de espaço público. Segundo Serpa (2004), é considerado espaço público todo aquele que, 

dentro do território urbano tradicional (em especial nas cidades capitalistas, onde a presença 

do privado é dominante), sendo de uso comum e posse coletiva, pertence ao poder público. 

O espaço público no contexto africano ainda é difuso, principalmente para as 

comunidades em que as vivências do ocidente não são tão presentes, pois, para estas tanto 

o espaço público como privado são encarados como sendo da comunidade. 

Apesar de se estar a estudar neste trabalho aglomerados de construções cujos 

assentamentos não foram previamente planeados, e tendo como suporte os conceitos 

anteriores, podemos sim dizer que existem espaços públicos nesses aglomerados, 

classificando-os como sendo os espaços negativos resultantes da implantação de edifícios, 

os vazios, que geralmente servem de percursos/caminhos/acessos às residências dos 

habitantes, espaços de convívio social, de recreio e lazer que se podem encontrar nestes 

‘Bairros Informais’.  

A necessidade de ter um teto e a questão da sustentabilidade, pela proximidade a 

postos de trabalho ou meios de produção, são as razões primordiais para as pessoas 

instalarem-se nestes bairros, mas constata-se que para além destas, com o passar do 

tempo as pessoas acabam por necessitar de mais, o que é perfeitamente normal acontecer, 

sendo uma questão de adaptação à urbanidade.  

Esta necessidade passa pela carência de infraestruturas (Carrilho, Coelho, & 

Palma, 2014, p. 24), pela carência de espaços coletivos e espaços públicos devidamente 

equipados para o acolhimento da população (Moreira, 2012, p. 58), etc. 

Júlio Carrilho (2014, p. 31), referindo-se à investigação de Ana Bénard da Costa 

(2010) em relação à cidade informal, diz que esta “[...] apresenta elementos de coesão 

social e solidariedade, bem como uma extensa mobilidade no quadro das estratégias de 

sobrevivência [...]”, isto afetando no modo de vida e uso dos espaços exteriores da mesma, 

pela intensidade e uso do espaço público. 

Em relação à questão de sobrevivência, é comum a prática de atividades 

comerciais a porta de casa, “[...] este tipo de actividades económicas encontra-se mais 

frequentemente nos agregados mais pobres e normalmente consistem na venda de bens 

básicos domésticos e vegetais, que são colocados numa mesa que é trazida para dentro de 
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casa durante a noite” (Ibid: p. 30), prolongando a casa para o território exterior (Vasconcelos 

& Rodrigues, 2011).  

O hábito da confeção de alimentos no espaço exterior, o qual traz o convívio entre 

as mulheres da vizinhança, hábito que advém das tradições rurais; as práticas desportivas 

(principalmente futebol) serem feitas nas ruas; as crianças a brincarem; o convívio de 

jovens/adultos; as vendas de janelas abertas; a movimentação de pessoas vindas de 

chafarizes, preocupadas em transportar água para dentro de suas casas; em momentos de 

infelicidade, os cortejos fúnebres estendendo-se pelas ruas e muitas outras atividades 

mimetizando as do formal, são as que tornam fortes o uso e as vivências dos espaços 

públicos no Informal [Fig. 14]. 

 

 

 

 

Fig. 14 - Vivência do espaço público informal – Bairro da Boavista e Bairro do Sambizanga. Fonte: Autor, agosto 
2016. 
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De forma ‘geral’, estes espaços não oferecem qualidades ambientais para se estar, 

nem garantem qualquer tipo de segurança para muitas das atividades nele ocorridas 

[Fig.15]. Não há distinção dos espaços para as práticas das atividades, o espaço onde as 

crianças brincam e, onde as práticas desportivas são frequentes, é o mesmo de transição de 

automóveis e pessoas, ou seja, tudo serve para tudo. 

 

 

 

 

Fig. 15 - Saneamento básico precário - Bairros da Boavista e Marçal. Fonte: Autor, agosto 2016. 

2.2. Morfologia do espaço público nos assentamentos informais 

Luanda é uma cidade heterogénea no que diz respeito à sua morfologia, onde 

podemos encontrar diversos tipos de traçados que traduzem a época e o modo em que 

foram construídos. 
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A Development Workshop (2005, p. 85) realizou um estudo com base em imagens 

de satélite [Fig. 16] que visou classificar os diferentes tipos de assentamentos existentes nas 

áreas peri-urbanas da cidade de Luanda.  

Os diferentes tipos de assentamentos baseiam-se em características como: 

Padrões de migração; Zona de origem dos seus residentes; Intenções de mudança; 

Principais formas de acesso à terra; Senso de segurança; Expectativas de conflitos de terra; 

Quantidade e tipo de documentos em posse dos agregados, comprovativos do seu direito à 

terra; Período principal de afluxo ao assentamento; Atitudes em relação à posse de terra; e 

Expectativas de conflitos de terras, etc (Ibid: p. 85).  

De acordo a estes critérios, foram identificados seis tipos de assentamentos: 

- Assentamentos do tipo ‘Bairro Popular’: construídos no final da época colonial 

entre os anos 60 e 70 pelo Estado, e ou por companhias públicas. Os modelos eram 

baseados nas “townships” sul-africanas, concebidas para a classe trabalhadora negra e 

famílias brancas pobres. As casas geralmente eram duplas ou dispostas em filas, 

construídas em grande escala por construtores formais. Alguns destes bairros foram 

construídos para realojar populações dos musseques e normalmente possuíam um baixo 

nível de infraestruturas e serviços; 

- Assentamentos do tipo ‘Musseque Antigo’: os musseques cresceram a partir dos 

assentamentos originais da população oriunda de Luanda. Estes assentamentos foram 

crescendo em paralelo com a cidade colonial, de forma espontânea atingindo dimensões 

consideráveis já durante a época colonial;  

- Assentamentos do tipo ‘Musseque de Transição’:  são assim denominados os 

musseques que se situam perto dos empregos urbanos, dos serviços sociais e dos 

mercados, mas incapazes de geograficamente estenderem-se. Atingidos por um nível de 

saturação em termos de densidade, estes começaram a crescer verticalmente, à medida 

que os agregados foram transformando as barracas em construções de cimento, nas suas 

parcelas de origem; 

- Assentamentos do tipo ‘Musseque Ordenado’: bairros informais, adjacentes a 

bairros planificados da cidade de cimento, ou ‘Bairros Populares’, contruídos como extensão 

destes, respeitando e seguindo os alinhamentos das estradas e corredores de serviços. 

Este processo de extensão informal de zonas urbanas existentes teve início no final da era 

colonial e é consequência do crescimento natural da cidade; 

- Assentamentos do tipo ‘Musseque Periférico’: musseques instalados na periferia 

urbana da cidade, longe de serviços básicos e de oportunidades de empregos. As 

populações que ocupam estes bairros são na sua maioria imigrantes de áreas rurais, que 

abandonaram as suas zonas de origem fugindo da guerra civil depois da independência; 
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- Assentamentos do tipo ‘Condomínio’ (Novo Assentamento): O Estado angolano, 

em parceria com capitais nacionais e estrangeiros efetuou um investimento substancial em 

projetos em novas áreas de urbanização e infraestruturas de serviço e formais. A iniciativa 

dá resposta a uma procura do setor privado no que diz respeito a habitação para os seus 

empregados e o pessoal expatriado. Estes assentamentos são visíveis sobretudo na parte 

sul da capital, têm um modelo elevado de serviços e são construídos por empresas 

internacionais de construção (Ibid: pp. 85-102).  

 

 

 

 

Fig. 16 - Tipologias de assentamentos nas áreas peri-urbanas de Luanda. Fonte: Development Workshop, 2005, 
p. 87. 
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Interessa-nos neste subcapítulo abordar sobre os assentamentos Informais 

(musseques) da cidade.  

A nível de malhas nos assentamentos informais, verificou-se a existência de duas, 

sendo uma reticulada e a outra orgânica. Com a escolha de dois assentamentos de bairros, 

Boavista [Fig. 17 e 18] e Petrangol [Fig.19 e 20], onde é possível notar esta diferença entre 

malhas, far-se-á a análise morfológica dos seus espaços públicos. Estas feitas de forma 

individual, com base no livro “Arquitectura – Forma, Espaço e Ordem” (Ching, 1998), 

conforme texto abaixo. 

- Bairro da Boavista: situado junto ao Porto de Luanda, no município de Luanda. O 

bairro dispõe de uma malha reticulada não regular e ou não ortogonal, resultado do 

assentamento em série dos edifícios no espaço, por vezes segmentados, por vezes 

curvilíneos. Os espaços públicos neste perímetro são na sua maioria formados por ‘becos’ 

(consequência da implantação aproximada das formas edificadas), o que Francis Ching 

(1998, p. 56) denomina de ‘Tensão Espacial’, ou ainda ‘Espaços Adjacentes’ (Ibid: p. 179).  

 

 

Fig. 17 - Vista aérea do Bairro da Boavista. Coord: 8°48'01.56"S  13°15'41.74"E. Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Os restantes espaços (públicos), enquadram-se no perímetro em formas de 

trapézios, espaços relativamente abertos, pequenas praças, que se encontram em frente às 

igrejas e ou circundados pelas ocupações de residências, espaços em que geralmente a 

prática do comercio é frequente.  
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Fig. 18 - Vista aérea do Bairro da Boavista. Coord: 8°48'01.56"S  13°15'41.74"E. Fonte: Google Earth, 2015. 

 

- Bairro Petrangol: situado junto à Refinaria de Luanda, no município de Cacuaco. O 

bairro dispõe de uma malha orgânica não regular, resultado do assentamento aglomerado 

dos edifícios no espaço, mostrando moderadamente a individualidade de cada unidade 

(ocupação) e a diversidade do contexto do todo organizado.  

 

 

Fig. 19 - Vista aérea do Bairro da Petrangol. Coord: 8°46'28.80"S  13°17'28.29"E. Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Diferente do bairro anterior, os espaços públicos neste perímetro são mais amplos, 

contendo nele composições mais dissemelhantes no que diz respeito à forma e tamanho, 
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com vias de circulação proporcionando um movimento aleatório, sem definição, mas 

determinado pela disposição das ocupações (assentamentos) dos edifícios.  

 

 

Fig. 20 - Vista aérea do Bairro da Petrangol. Coord: 8°46'28.80"S  13°17'28.29"E. Fonte: Google Earth, 2015. 
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3. Caso de estudo 

3.1. Análise 

O casco escolhido como zona de intervenção [Fig. 21] – mercado ‘informal’ dos 

Caranguejos – está localizado no bairro da Boavista, no município de Luanda, precisamente 

entre o Porto e a linha férrea de Luanda. A intervenção abrange o mercado e zonas 

adjacentes, um espaço configurado maioritariamente pelas residências que lá se encontram. 

Para além do mercado (um dos equipamentos mais importantes da zona) e das 

residências, inserem-se ainda neste mesmo espaço, o chafariz (único meio de 

abastecimento de água) e a lanchonete (cafetaria) Shaft, estes três considerados mais 

valias para o desenvolvimento do projeto. 

 

 

Fig. 21 - Área de intervenção. 1) Chafariz. 2) Mercado dos Caranguejos. 3) Lanchonete Shaft. Coord: 
8°47'57.46"S  13°15'43.39"E. Fonte: Imagem de base - Google Earth, 2015. 

 

Os espaços adjacentes ao mercado são utilizados na sua maioria para o 

estacionamento de (automóveis) ‘sucatas’ e é também visível o estado insalubre do espaço, 

isto devido a falta de infraestruturas para o escoamento de águas residuais e serviços de 

recolha de lixo insuficiente [Fig. 22]. 
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Fig. 22 - Mercado dos Caranguejos e espaços adjacentes. Fonte: Autor, agosto 2016. 

3.2. Fundamento Concetual 

Para o sustento da proposta e melhor resposta à área de intervenção escolhida, 

realizaram-se dois inquéritos [Fig. 23] (um para os moradores e outro para os vendedores 

do mercado) junto da mesma, com o objetivo de obter respostas da população em relação 

as dificuldades que enfrentam e tornar o espaço a intervir mais funcional.  

 

 

Fig. 23 - Inquéritos  – No. de exemplares distribuídos / No. de exemplares recebidos. Fonte: elaboração própria. 

 

As inquietações são similares, resumem-se no melhoramento de acessibilidades, 

infraestruturas básicas, recolha de lixo, na falta de espaços de lazer, na reestruturação do 

mercado, etc (ver inquéritos em anexos). 
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O fundamento concetual passa pela preservação da identidade do local –  

respeitando a malha, a materialidade – e respondendo as necessidades apresentadas pelos 

residentes e comerciantes do bairro. 

3.3. Projeto 

As formas de ocupação no espaço resultam do prolongamento do alinhamento dos 

percursos que vão dar até ao mercado [Fig. 24, 25 26 e 27]. 

 

 

Fig. 24 - Estudo da ocupação do espaço - traça-se um limite para o espaço de intervenção. Fonte: elaboração 
própria. 

 

Fig. 25 - Estudo da ocupação do espaço - reestrutura-se a linha edificada (na envolvente). Fonte: elaboração 
própria. 
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Fig. 26 - Estudo da ocupação do espaço - prolongamento do alinhamento dos percursos. Fonte: elaboração 
própria. 

 

Fig. 27 - Estudo da ocupação do espaço - modelação das formas obtidas. Fonte: elaboração própria. 

 

O programa [Fig. 28] estende-se pelo espaço, mantendo a forte característica dos 

bairros informais, onde uma série de atividades acontece num mesmo local em simultâneo, 

um programa somente para pedestres.  

As atividades mercantis são previstas a desenvolverem-se por baixo das coberturas 

(suspensas) e não só, isso de acordo com os produtos comercializados no espaço. O 

objetivo principal do projeto é manter o caráter aberto e de mercado de rua, logo, não são 

desenhadas bancadas de venda – o espaço pode ser ocupado de forma livre. 
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O chafariz é deixado no seu local de origem, visto que se trata do único ponto de 

abastecimento de água, pois, o transporte deste para outro local implicaria a falta de um 

bem precioso, mesmo que por tempo determinado. 

A lanchonete é removida do seu local de origem e reinserida no novo espaço em 

contentores, uma solução mais económica para o projeto. 

Os espaços de lazer infantil e os locais programados para atividades de desporto 

são inseridos neste mesmo âmbito de forma a manter as fortes relações de convívio, com 

espaços de estar.  

Os espaços verdes propostos, destinam-se a hortas urbanas, pois para além de ser 

um complemento ao método de subsistência desta comunidade, torna-se ao mesmo tempo 

económica a sua manutenção, cuidado pela comunidade para a comunidade, com espaços 

de estar nele inseridos.  

A materialidade do novo espaço é determinada pelos edifícios da envolvente. O 

pavimento, em betão, busca uma textura similar a das construções em blocos de cimento 

adjacentes ao mercado, bem como as coberturas em chapas metálicas, conforme plantas e 

cortes [Fig. 29, 30 e 31]. 
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Fig. 28 - Axonometria - programa do projeto. Fonte: Elaboração própria.
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4. Conclusão e Recomendações 

A conclusão vem evidenciar os ganhos alcançados a partir da proposta de 

intervenção – o desafio/resultado deste trabalho de investigação. Sendo assim, pode 

concluir-se que através da intervenção a nível do espaço público do “musseque”: 

- Infraestrutura-se e ordena-se a área, melhorando a sua imagem e a qualidade 

ambiental do espaço; 

- Reformula-se o mercado e a lanchonete, criando uma imagem mais atrativa e um 

espaço mais higiénico e funcional; 

A nível social incentiva-se: 

- O convívio social beneficiado pela qualidade do meio; 

- O recreio infantil e juvenil ganham com a instalação de novos equipamentos; 

- As hortas urbanas, aproximam o espaço de produção do espaço de 

comercialização. 

O projeto resultante desta investigação não vem resolver os problemas todos da 

comunidade a que se destina. Esta é uma intervenção pontual que visa melhorar algumas 

das problemáticas levantadas (a nível de espaço público).  

Com a conclusão feita, passo a citar algumas recomendações para que 

intervenções do género (em bairros informais) possam alcançar melhores resultados: 

- É necessário que se forneça a estas comunidades as infraestruturas básicas 

(principalmente de saneamento) ligadas a rede pública. O fornecimento destes serviços 

implica a intervenção na rede viária, isto paralelamente afeta o melhoramento das 

acessibilidades, recolha de lixo, etc; 

- Intervenções do género por vezes podem resultar na demolição de algumas 

ocupações. Em situações destas, aconselha-se o realojamento dos habitantes afetados na 

mesma comunidade, isto pode ser feito com a construção em altura de edifícios (caso não 

haja outra solução), recomendáveis apenas até o segundo piso. 
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