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CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL COMO EXPRESSÃO DE CONFLITOS: 
EXPANSÃO URBANA DE LUANDA E O PLANEJAMENTO TERRITORIAL DE 

ANGOLA 
 

Resumo 
 

Angola constituía, mesmo antes da colonização lusitana, um território com razoável grau de 
organização e relações sociais e política. Com a chegada dos colonizadores, a partir do século 
XVI, Luanda passa a ganhar importância e torna-se a principal cidade do País. As políticas de 
gestão portuguesa e as guerras de libertação colonial (1961 – 1975) são fatos e eventos que 
influênciaram a atual conformação socioespacial. Embora os acontecimentos decisivos 
tenham se dado a partir de 1975 com o generalizado êxodo rural, ocasionado principalmente 
pelas situações de conflitos civís bélicos, engendrados pelos três principais movimentos 
políticos (MPLA, UNITA e FNLA), as mobilizações migratórias para as periferias de Luanda, 
e mais tarde para o interior da cidade legalmente constituida, se intensificou principalmente, 
no periodo de (1975 - 2002). Este estudo concentrou considerável foco na década de (2003-
2013), pois é neste que, apesar do retorno da estabilidade militar e politica, sinalizado como 
período de paz, ocorre o maior e mais rápido crescimento demográfico e a maior expansão da 
mancha urbana de Luanda. As consequências deste processo se refletem de maneira aguda no 
território de Luanda, através da disputa pelo espaço, marcadas também pela formação dos 
musseques (favelas) e pela hegemonia e polarização regional. Apesar de deficiente e precário, 
o sistema de circulação e transportes atua como elemento estruturante e suporte fundamental 
para o funcionamento desta cidade. É essencialmente sustentado por uma insuficiente e 
debilitada estrutura viária e por uma modalidade de transporte artesanal, inserido num sistema 
de economia informal. Por outro lado, percebe-se uma competição acirrada tanto no espaço de 
circulação, quanto no urbano, entre a cidade legal e a cidade informal (musseques). O objetivo 
deste estudo é abordar e compreender os fatores que estiveram na base para a atual 
conformação social, urbana, bem como a apropriação do espaço territorial de Luanda, 
analisando-a, como objeto de planejamento urbano e territorial de Angola, apoiado nos parcos 
documentos existentes, dados iconográficos e em pesquisas de campo detalhadas adiante. 

 
 

Palavras chave: Angola - Luanda; guerras; Espaço urbano; Expansão de Luanda; 
Planejamento territorial. 
 
 

  



 
 

SOCIOSPATIAL CONFIGURATION AS EXPRESSION OF CONFLICTS: URBAN 
EXPANCION OF LUANDA AND THE ANGOLA´S THERRITORIAN PLANING 

 
Abstract 

 
Even before the Lusitanian colonization, Angola constituted a territory with a reasonable 
degree of organization, social and political relations. With the arrival of settlers, from the 
sixteenth century, Luanda started to gain importance and becomes the main city of the 
country.  Portuguese management policies and colonial liberation wars (1961 - 1975) are facts 
and events that influenced the current socio-spatial conformation. The decisive events have 
given up since 1975 with rural exodus widespread, mainly caused by situations of civilian 
conflicts wars engendered by the three main political movements (MPLA, UNITA and 
FNLA), the migratory mobilizations to the outskirts of Luanda, Later into the city legally 
registered, mainly intensified in the period of (1975-2002). Inner city legally constituted.  Is 
essentially sustained by insufficient and poor road infrastructure and a craft mode of transport, 
housed in informal economy system. On the other side a fierce competition is perceived both 
in circulation space, as in the urban, between the legal city and the informal city (slums). The 
objective of this study is to address and understand the factors that formed the basis for the 
current social conformation, urban and territorial of Luanda, analyzing it, as the land and 
urban planning object, supported by the meager existing documents, iconographic data and 
field detailed researches below. 
 
 
Keywords: Angola- Luanda; war; urban space; Luanda sprawl; Territorial planning. 
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O trabalho que apresento a seguir surge como consequência natural da minha 

participação e vivência no processo das várias nuances que Angola conheceu em sua história 

num registro de mais de três décadas. Para mim, como autor, um longo caminho tem sido 

percorrido para se chegar a esta abordagem. E este não se iniciou apenas com as aulas no 

programa de Mestrado em Planejamento Urbano.  

Nascido cinco anos após Angola ter conquistado sua independência, na província e 

cidade de Huambo e planalto central do País. Fui rapidamente obrigado a amadurecer e 

adaptar-me aos vários cenários que aconteciam tanto no Huambo quanto em todo País: seja 

em tempos de razoável estabilidade militar e econômica, que nunca foram das melhores; seja 

em situações de grande necessidade em tempos de fome, repressão, violência, ou de guerra. 

Foi por meio dela que vi a vida de meus pais serem ceifadas, assistindo ainda, a 

desestruturação de minha família como de muitas outras.  

Caçula e sonhador como toda criança; sustentei em mim, a utopia de um dia ser um 

piloto, um engenheiro de petróleos e por fim um construtor. Sonhos que chegaram a ser 

enterrados pelas circunstâncias da guerra e da situação sociopolítica que o País atravessava. 

Formado em Técnico Médio Agrário, Marcenaria e Carpintaria pela escola Missionária 

Alemã “Becalele”, trabalhei em banco comercial e com várias ONGs em tempos de conflitos 

e paz, tais como as Nações Unidas, a Cooperação Alemã, a Development Workshop, a ADRA 

Angolana, cooperação com a junta de Missões Mundiais do Brasil, dos quais também recebi 

muita influencia e apoio. Apaixonado por criar, organizar, e montar coisas e lugares, não 

compreendia a razão de muitos paradoxos e desequilíbrios do desenvolvimento regional no 

espaço urbano de Angola. Ainda um pré-jovem, deparei-me com a oportunidade de lecionar 

na escola alemã de carpintaria e marcenaria, nas matérias teóricas, práticas e principalmente 

de desenho técnico. Neste contexto, através do aprendizado, conselhos e incentivos obtidos 

por meio de minhas relações de amizade e trabalho com estrangeiros, possibilitou o 

renascimento do sonho e a coragem de percorrê-lo. Marca-se então, desta forma, o início da 

razão deste estudo.  

Nunca consegui me conformar com os vários conflitos sociais e espaciais pelo qual 

Angola tem vindo a passar, sempre tive conhecimento e ciência de que Angola era um País 

rico e que tinha a capacidade de viver em plena prosperidade social e econômica. Por outro 

lado, tinha uma questão que realmente queria entender: por que eu não gostava dos 



 
 

portugueses? Entendi que fora através do conhecimento da história e da observação dos maus 

tratos que estes praticavam muitas vezes contra seus empregados, principalmente nas 

empresas de construção civil. Lembrava-me então, que era Portugal, o responsável por eu 

falar a língua portuguesa, e que eram eles alguns dos principais atores da atual conformação 

espacial e do jeito de ser de Angola. E tudo, com certeza aconteceu dentro de uma série de 

processos difíceis, dolorosos, profundos e complexos. 

Uma das metodologias de ensino e educação na África é através da transferência de 

conhecimento de pai para filho, por meio da experiência, por contos e lendas. Eu aprendi 

muito ouvindo as histórias e estórias de meus pais, tios e avôs enquanto presentes, ou ouvindo 

os contos de meus irmãos e primos quando voltavam da guerra, antes desta ser em nossas 

próprias ruas e cidades. Mas foram as minhas próprias experiências vividas, que 

determinaram a compreensão e o caminho histórico que segui e vivi. 

Entre muitas e várias jornadas, numa perseguição determinada para alcançar um sonho, 

desloquei-me para o Brasil, aventurando-me para alcançar o propósito de ser um Arquiteto, 

conforme despertado pelo curso e trabalho no Centro de Formação Profissional em 

Marcenaria e Carpintaria. Dentro desta difícil jornada, terminei o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, sustentado pela utopia de um dia poder "organizar" aquele espaço que dentro de 

mim era conflitante e ao mesmo tempo conjugado em sua própria lógica e cultura.  

Esta pesquisa é uma continuidade dos estudos iniciados na graduação, sobre a 

mobilidade urbana, tendo a cidade de Huambo como objeto de estudo. O trabalho de 

conclusão da graduação foi fruto de uma frustração interna e pessoal que me alcançou em 

algumas visitas que realizei em Angola; uma quando, entre empurrões no interior do 

aeroporto, fui roubado. Em 2010, Angola realizava o campeonato continental de futebol. 

Notei um País que saía da guerra a pouco mais de seis anos, com prioridades socioeconômicas 

urgentes, com grande déficit em infraestruturas e outras necessidades nacionais mais básicas, 

o País deu-se ao luxo de realizar um evento de tamanha grandeza que de certo não traria 

nenhum tipo de benefícios sociais. Ao contrário do que se argumentava para justificação da 

realização do evento, não houve, até hoje, retornos concretos para o País. Notei ainda um 

grande caos na cidade de Luanda, uma das cidades anfitriãs do evento, que apesar de ser a 

capital, não havia nela o mínimo de infraestrutura urbana, muito menos viária para suprir as 

demandas do evento. Em meio ao transito paralisado, assistia os problemas de uma 

mobilidade urbana totalmente precária, caótica e inacessível. Não havia sequer um aeroporto 

em perfeitas condições, muito menos uma estação rodoviária na capital anfitriã.  



 
 

Nunca entendi por que Angola realizava o campeonato Africano de futebol naquelas 

condições. Talvez só porque a África do Sul viria a realizar o mundial da FIFA? Claro que, 

havia certamente outros motivos que não eram de meu domínio. Mais uma vez, surgiu a 

certeza de que era de organização que eu gostava. Decidi então continuar a analisar o espaço 

urbano de Angola em especial Luanda e a estudar a mobilidade urbana que tanto me intrigava 

e causa muitos transtornos para a cidade e aqueles que nela vivem. Esta análise resultou em 

uma proposta de projeto de Arquitetura de um Terminal Intermodal de passageiros. 

Inspirado e desafiado pelo professor Dr. Mário Valério Filho enquanto seu estagiário no 

laboratório de sensoriamento remoto e planejamento urbano era apaixonado pelos trabalhos 

de geoprocessamento e estudos do espaço urbano que também eram desenvolvidos pela 

professora Drª. Sandra Maria Fonseca da Costa. Fui incentivado e direcionado pelo então 

orientador de graduação, professor Emmanuel dos Santos, a continuar com os estudos da 

mobilidade e do planejamento urbano em Angola. Após uma tentativa de ingresso no 

programa de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da UNIVAP mal sucedida, tive a 

honra de ser aprovado na segunda tentativa no ano seguinte. Com isso, a análise socioespacial 

de Angola ganhou mais força de propósito e estava próxima de ser uma realidade.  

Abordar a configuração socioespacial de Angola e o território urbano de Luanda como 

expressão de conflitos, bem como objeto do planejamento urbano, tem sido uma tarefa 

desafiadora e empolgante. Apesar das muitas dificuldades, principalmente no que concerne a 

falta de bibliografia e dados mais condensados, é uma tarefa que tem sido possível graças à 

dedicação e apoio de professores do programa de Pós Graduação em Mestrado e Doutorado 

da UNIVAP, á CAPES e aos meus colegas de curso. O planejamento urbano e regional 

apresenta a possibilidade de abordagem de conteúdos multidisciplinares. Hoje penso e projeto 

diferente graças ao aprendizado adquirido nestes poucos e muitos anos de estudos dirigidos. 

Importa referir que, embora o estudo tenha um embasamento teórico bastante 

consistente, para mim a viagem é contínua, uma vez que, não me proponho, em hipótese 

alguma, esgotar o assunto que com certeza sugere outras análises e discussões. 
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1 INTRODUÇÃO    

 

Os relatos deste estudo referem-se ao território de Angola. Um dos países africanos de 

língua oficial portuguesa, localizado na costa atlântica sul da África ocidental. Situado entre 

os trópicos, seu território é climaticamente influenciado pela corrente fria de Benguela (uma 

das províncias do litoral sul do País) e pelas elevações do planalto central, o que faz com que 

seu clima seja moderado. Tem duas estações climáticas; seca (Inverno) - de Maio a Setembro. 

Chuvosa (Verão) - de Outubro a Abril. “Possui solos férteis e grandes riquezas naturais como 

ferro, petróleo diamantes ouro, chumbo, mármore e outros” (HENDERSON, 1990, p. 15).  

Este território é constituído a oeste por uma costa marítima de 1.650 km de norte a sul, 

banhado pelo Oceano Atlântico. No sentido leste (oposto à fronteira marítima), dentro da 

plataforma continental, está situada a região fronteiriça com 4.837km de extensão, delimitada 

a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a leste pela Zâmbia e sul pela 

Namíbia. O que corresponde a um total de 1.246.700 km2 de superfície territorial.  

Angola foi colônia Portuguesa por cerca de quinhentos anos. Tornou-se independente 

em 1975, após um longo período de guerras de libertação engendradas pelos três principais 

movimentos de resistência nacional: União Nacional para Independência Total de Angola 

(UNITA), Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA). 

As guerras de libertação colonial e os conflitos bélicos civis são referidos numa 

abordagem multitemporal, que nos permitem compreender as principais fases das diversas 

movimentações populacionais do interior do País, para província de Luanda e do meio rural 

para a periferia ou interior das cidades. Fatos que influenciaram profundamente na 

conformação socioespacial do País. 

Quanto as possibilidades de afirmação e consistência econômica, Angola se apresenta 

hoje como um dos países mais prósperos da Àfrica austral. Situação que se confirma por uma 

economia entre as que mais cresceram no mundo ao longo da última década (ALVES DA 

ROCHA, 2010). Atualmente o País atrai profissionais e empresários em escala internacional, 

particularmente devido sua nova condição de estabilidade política e militar. De acordo com 

Henderson (1990), possui também grandes jazidas de recursos naturais como o petróleo e 

diamantes. No momento, o principal parceiro comercial e maior consumidor do petróleo 

angolano (principal fonte de receita do País), é a China. Além de estar presente também nos 

investimentos que consolidam a maior linha de crédito para Angola (FASCINA, 2014). 
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O crescimento econômico de Angola despertou o interesse e ambição comercial de 

outros países, que passaram a vislumbrar um novo centro de oportunidades. Por outro lado, 

contudo, ao contrário do que se esperava, este crescimento ainda não reflete um 

desenvolvimento equalizado no âmbito social, urbano e regional. Paradoxalmente, Angola 

ainda é ao mesmo tempo, um dos países mais precários da atualidade. Para as estruturas 

sociais, econômicas e de inclusão espacial, aqui entendida segundo os conceitos de Lefebvre, 

os resultados estão excepcionalmente aquém dos investimentos e dos próprios recursos 

oriundos das trocas comerciais. Assiste-se cada vez mais, a polarização de Luanda (ALVES 

DA ROCHA, 2010), que passa a se caracterizar como um caso de macrocefalia urbana, 

marcado pelo acentuando crescimento dos mussesques1

De acordo com os resultados dos estudos desenvolvidos pelo CEIC-UCAN (ALVES 

DA ROCHA, 2010) Luanda é o centro das decisões e do poder político, econômico e 

financeiro do País. Sua riqueza e infraestrutura gera contraste ao seu crescimento 

populacional e suas demandas mais elementares, que aumentam bem além da sua capacidade 

de gestão urbana e territorial. Neste cenário, os conflitos espaciais e urbanos revelam-se, 

essencialmente, através da crescente exclusão social e do avanço dos mussesques que se 

fundem com a cidade legalmente consolidada, trazendo para esta, as consequências da 

desigualdade socioeconômica. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

UNICEF, relatado por (SAMPAIO, 2014), Angola é o País lusófono com o mais elevado 

índice de mortalidade infantil. Possui ainda, de acordo com a mesma fonte, um alto grau de 

pobreza urbana e analfabetismo. Importa ainda, referir os diversos casos de corrupção no 

governo, amplamente divulgados e a pouca participação da sociedade civil no processo de 

reorganização do espaço, bem como nas decisões políticas. Situação que enfraquece a 

capacidade e eficácia do desenvolvimento socioterritorial e da aplicabilidade dos planos de 

gestão urbana, falhando assim, na intenção de amenizar os conflitos e as profundas 

desigualdades sociais que o País em especial Luanda, enfrentam no seu espaço.  

 e conflitos socioespaciais. Além 

disso, no restante do País, o que se observa é a estagnação tanto de um crescimento, quanto do 

desenvolvimento das Regiões, em todas as suas complexidades, formas e conteúdos. Desta 

forma, intensifica-se o aumento da dependência em relação à capital e a degradação das 

infraestruturas urbanas e do quadro social que ainda restam nas demais províncias.  

                                                            
1 O termo “musseques” é o nome usualmente aplicado ás zonas suburbanas, ocupadas pelas populações economicamente 
desfavoráveis. É aplicado ainda para formas de urbanização improvisada, precária e em permanente expansão, embora o 
termo tenha origem na geologia das terras arenosas e vermelhas nas periferias de Luanda. (DEVELOPMENT WORKSHOP), 
2005). 
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Os reflexos destes conflitos se rebatem também no espaço de circulação e transportes, 

cujos problemas se acumulam na mesma proporção do crescimento populacional e do tecido 

urbano, verificado principalmente na última década (2003-2013). Este crescimento tem sido 

nos últimos anos, a causa da nova conformação espacial e o principal impulso para o 

planejamento urbano e territorial.  

O sistema de circulação e transportes, assunto recorrente e atual do cotidiano urbano de 

Luanda, é considerado um dos principais pontos de estrangulamento do desenvolvimento e da 

vida da cidade. A maneira como é regulado o tratamento da mobilidade urbana, se torna um 

dos principais fatores na produção e estruturação do espaço e da paisagem urbana. É 

caracterizado, sobretudo, pelos transportes coletivos informais, os candongueiros2

Entretanto, as contradições do “modelo” angolano de desenvolvimento, não se encerram 

nos tópicos do peculiar espaço urbano e nas variadas disputas de seu território. O fato é que 

há 13 anos, o País é um verdadeiro canteiro de obras que se reergue das cinzas. É um País 

jovem, onde de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no Boletim de Estatísticas 

Social (ANGOLA, 2010), 60% da sua população situam-se abaixo dos 20 anos. Tais dados 

trazem certa esperança, não só pelo potencial de sua população, mas também pela continua 

conquista de sua independência, soberania e paz.  

 e os 

coletivos formais, junto aos veículos particulares e por sua dinâmica de fluxos caóticos. Existe 

uma grande necessidade de acessibilidade, não suprida em razão da ineficácia das políticas de 

gestão urbana e dos transportes públicos, além da precariedade e insuficiência da 

infraestrutura viária, associada à cultura e facilidade de aquisição e uso de veículos 

individuais. Importa lembrar que Luanda é uma das cidades com a maior, mais cara e 

moderna frota de automóveis particulares no continente. 

Neste sentido este trabalho dedica-se a analizar o processo histórico de formação 

socioespacial de Angola e compreender os impactos dos conflitos bélicos das ultimas décadas 

sobre o espaço urbano de Luanda. 

 Para a realização deste estudo foram definidos três capítulos: No primeiro, faz-se uma 

abordagem teórica como base fundamental em pesquisa bibliográfica de autores como 

Development Workshop, que trata as questões da terra urbana de Angola, Relatório anual do 

Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola que, aborda as 

questões politicas, sociais econômicas e espaciais de Angola. Milton Santos que discorre 

sobre as questões pertinentes a formação do espaço geográfico, Oliveira que trata das 

                                                            
2  Candongueiros - Ou Kandongueiros - Expressão que define o comércio ilegal e outras atividades clandestinas; atualmente, 
identifica os agentes que operam nos transportes urbanos informais ou artesanais de Luanda. 
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questões históricas e das delimitações fronteiriças de Angola, Vasconcelos que trás para este 

estudo a compreensão da mobilidade, entre vários outros destrinchados na etapa 

metodológica. No capitulo dois, a contextualização histórica, com o objetivo de elucidar sobre 

os principais acontecimentos que estiveram na base da atual conformação de Luanda e do 

território de Angola, foram consultados autores como Henderson, Chaves, Sampaio, Lopes, 

Lukombo, entre outros. No terceiro capitulo, apresentam-se os resultados e as principais 

discuções a respeito das caracteristicas da configuração socioespacial de Luanda e o 

planejamento territorial de angola. Dá-se uma ênfase no fenômeno de crescimento e expansão 

da mancha urbana como resultado dos processos históricos e de migração ocorridos neste 

espaço. Por fim, traz em suas considerações finais, uma reflexão sobre a síntese dos assuntos 

abordados, com enfoque na aplicação das metodologias do planejamento urbano e regional 

como forma de equalizar o desenvolvimento territorial sobre a formação histórica de Luanda, 

e as problemáticas socioespaciais da capital de Angola, cujo, o atual processo urbano 

fundamenta-se não apenas sobre os conflitos de natureza bélica ocorridos nas últimas décadas, 

mas principalmente nas politicas e modelo de gestão territorial.  

 

1.1 Objetivos 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar e compreender os impactos da 

guerra como fator de conformação socioespacial de Angola e sua consequência no espaço 

urbano de Luanda. 

 

1.1.1 Objetivos especificos 

 

Como desdobramento, os objetivos específicos são:  

a) Analisar o processo histórico, político, socioeconômico e cultural de Angola no 

período de 1961 a 2013;  

b) Abordar o papel dos agentes e fatores que estiveram na base da atual configuração 

socioterritorial de Angola; 

c) Análisar quantitativa e qualitativamente o crescimento do tecido urbano de Luanda 

atravéz da elaboração de cartografia específica.  

 d) Abordar a mobilidade urbana e seu impacto na vida social e econômica da província 

de Luanda; 

e) Discutir a questão da cidade formal e da cidade informal em Luanda. 
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f) Analisar Luanda como objeto das ações de planejamento territorial ocorridos no País 

ao longo das últimas décadas. 

 

1.2 Justificativa 

 

O planejamento do desenvolvimento urbano e territorial de Angola está essencialmente 

ligado, á análise e compreensão da atual conformação socioespacial, cujas peculiaridades 

devem ser abordadas com base na identificação e qualificação dos processos, fatores e 

agentes, que estiveram na base da estruturação deste território. Luanda tem sido na prática, 

objeto de planejamento regional para Angola desde os primórdios do século XX. De outro 

lado, é em seu território, onde estão expressos os resultados dos diversos processos históricos 

e dos diferentes tipos de conflitos; sejam étnico-culturais, guerras de libertação, conflitos 

bélicos civis e conflitos socioespaciais. É ainda, o maior centro de produção e reprodução das 

várias tramas políticas e urbanas. Verifica-se um rápido e contínuo crescimento da população 

urbana desta província, principalmente após o término da guerra civil na última década. 

Consequentemente, observa-se um aumento do seu tecido urbano que vai se conurbando com 

outras províncias, gerando novas configurações territoriais. Há de outro lado, um interesse 

demonstrado pelo Governo angolano em equalizar o crescimento e desenvolvimento 

territorial do País, atualmente concentrado em Luanda, através de planos estratégicos e de 

desenvolvimento. 

Assim, o presente trabalho justifica-se pela importância que representa na abordagem e 

compreensão dos diversos fenômenos e processos que interferem na produção social deste 

espaço. Do mesmo modo, este possui como intuito fomentar o debate a respeito de uma 

restruturação urbana socialmente inclusiva e democrática, bem como um planejamento 

territorial equalizado, estruturalmente embasado e participativo. Apesar de seu caráter 

acadêmico, este trabalho apresenta uma atualizada e importante discussão, com reflexões 

sobre o desenvolvimento regional e as consequências da expansão urbana de Luanda e seus 

conflitos espaciais. 

Outro aspecto que dá á este trabalho relevância, é a discussão sobre a mobilidade urbana 

da capital devido sua importância na produção e interação entre os aglomerados urbanos, no 

que se refere aos musseques e a cidade legal -, bem como da acessibilidade destas populações. 

Neste sentido este estudo torna-se de extrema relevância para a população de Luanda, por 

trazer novos elementos da formação histórica e ao mesmo tempo contribuir com a abordagem 

crítica quanto aos diversos conflitos pertinentes a este espaço. 
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1.3 Metodologia 

 

Para o presente estudo foram consideradas pesquisas bibliográficas específicas. As 

compreensões dos aspectos históricos dos povos, da delimitação das fronteiras de Angola, 

desde a época pré-colonial até os conflitos civis foram dentre outros, abordados a partir da 

consulta dos escritos de Henderson, (1990) e de Oliveira, (1999). A compreensão dos aspetos 

políticos, sociais, econômicos e territoriais, com enfoque na última década, foi feita a partir da 

análise dos relatórios do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de 

Angola. Recorreu-se também, ás publicações da Development Workshop-Angola (2005) – 

Organização Não Governamental, vocacionada, dentre outros assuntos, no estudo da reforma 

sobre a terra urbana no período pós-guerra, padronização dos musseques e planejamento 

territorial. Além dos dados geoespaciais e iconográficos que incluíram o banco de dados deste 

estudo como relatado adiante. A mobilidade urbana de Luanda, além da observação e uso 

deste espaço pelo autor, foi subsidiada por Carlos Lopes (2011), que aborda a questão dos 

transportes “artesanais”; os Candongueiros e Kupapatas (motoboys) sobre uma perspectiva 

da economia informal muito difundida em Luanda.  

Foi preciso uma compressão global dos conceitos abordados. Para tal, recorreu-se a 

vários autores estudados ao longo do programa: As noções básicas de regionalização e rede 

urbana se apoiaram nos textos de Michel Rochefort, observadas as devidas especificidades do 

contexto histórico e do território angolano. As discussões de Milton Santos a respeito dos 

elementos que fazem o espaço urbano, bem como a sua natureza, os conceitos do espaço a 

partir de Lobato Corrêa, as abordagens de Flávio Vilaça sobre o espaço intra-urbano numa 

análise sobre o Brasil, que são neste estudo contextualizadas com a realidade angolana; foram, 

entre outros autores, fundamentais para o processo de desenvolvimento deste estudo. Quanto 

às questões de transporte urbano nos países em desenvolvimento; mobilidade urbana e 

cidadania no seu relacionamento com a cidade fez-se o uso das abordagens de Eduardo 

Vasconcelos. 

No complemento das informações bibliográficas recorreu-se ao estudo de planos, com 

destaque para o Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2013-2017 Relatórios, a 

exemplo de Crescimento da população em Angola, Relatório Econômico Anual de 2010 e 

2012 (CEIC/UCAN), Programa de estratégia para o País 2008, resultados preliminares do 

censo de 2014 elaborado pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola além de outras 

publicações. Também foram utilizados os conhecimentos empíricos do pesquisador que foi 

residente em Angola entre 1980 e 2007 com regulares visitas às cidades de Huambo e 



22 
 

 

Luanda, com ênfase para os anos de 2013 e 2014, como forma de compreender, por meio da 

observação e consulta a órgãos tanto governamentais como não governamentais que 

trabalham com ordenamento do território como a Development Workshop (DW), setores da 

administração pública pertencentes aos Ministérios de Ordenamento do Território, Habitação 

e Transportes. 

Também foram usados relatórios de órgãos internacionais como a Organização das 

Nações Unidas ONU e do Banco Mundial, que contribuíram para a complementação dos 

dados obtidos nas organizações locais. Não obstante, muitas vezes foi necessário o 

desenvolvimento de documentos a partir de órgãos de imprensa, a exemplo da Deutche Welle, 

como única possibilidade de suprir dados não disponíveis universalmente, posto que, certas 

instituições nacionais ainda se encontram em fase de consolidação, como o próprio INEA 

cujos resultados preliminares do Recenseamento Geral da População e Habitação acabam de 

ser publicados em 2014. Sendo este a primeira pesquisa do tipo realizada, após a 

independência em 1975. Enfatiza-se aqui a continua recorrência aos materiais de caráter 

digitais através da internet, como apresentado em bibliografia. 

Para a realização do mapeamento das alterações que aconteceram no espaço urbano de 

Luanda, por meio do crescimento populacional, da polarização do território, influenciado pelo 

processo de migração e pelas vias de circulação foi usada a tecnologia de sensoriamento 

remoto com o software ArcGis. E para a análise espacial de intercessão de vias, o uso do 

software DepthMap que contribuiu para importantes resultados e análises do espaço de 

circulação dentro deste projeto. 

Para a seleção da área de estudo, foram utilizados dados geoespaciais obtidos junto a 

DW- Angola, que permitiram criar um banco de dados. Dentre as informações obtidas, foram 

utilizados shapfiles de divisão territorial nas escalas macrorregional, microrregional e local. O 

uso destas informações permitiu a confecção de mapas de localização e demais produtos 

gráficos apresentados neste estudo. 

As datas das imagens de satélite coincidem com eventos históricos de Angola 

abordados neste estudo. Assim, essas imagens relatam tanto o período de guerra ocorrido no 

País, quanto o período de paz e o atual momento que vive Angola, especialmente Luanda. Foi 

adotado para estes recortes e para o restante das informações geoespaciais, a reprojeção para o 

sistema Universal Transversal Mercator (UTM), permitindo assim, cálculos e medições da 

área de estudo. Após este processo, criaram-se informações vetoriais, que descrevem a 

expansão urbana de Luanda nas respectivas datas. O método adotado para digitalizar estas 
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"manchas urbanas", foi pela interpretação visual que a imagem apresenta como urbano nas 

datas em questão. 

Junto com a vetorização da expansão urbana, foi adotado um cálculo de área em 

quilômetros quadrados, o que permitiu analisar o percentual da expansão urbana, 

considerando os limites da capital. Os resultados obtidos com este procedimento técnico 

foram importantes devido à dificuldade de aquisição de informações para o País, e permitiram 

caracterizar o território de Luanda que apresenta um elevado processo de urbanização iniciado 

na década de 1970. 

A aquisição de dados vetoriais no formato de shapefiles de estudos realizados pela 

organização não governamental DW-Angola e do site eletrônico MapMakerData, permitiram 

por meio do ambiente SIG gerar mapas da área de estudo. 

Como se trata de dados elaborados em estudos anteriores por estas fontes, o 

procedimento adotado limitou-se a sobreposição de informações geoespaciais. Dentre as 

informações obtidas nos formatos shapefiles encontram-se os limites administrativos do País, 

Províncias, Municípios de Angola, assim como o sistema rodoviário, de ferrovias e aeroportos 

de Angola. 

Os dados da organização DW-Angola, consistem de estudos mais aprofundados de 

Luanda. A concessão de informações inclui: dados ambientais como hidrografia, 

infraestruturas referentes ao mapeamento de telhados realizados em 2010/2011; outras 

infraestruturas do setor de transporte como ruas e rodovias principais. A DW-Angola 

disponibilizou os estudos da nova divisão administrativa territorial de Angola contendo as 

subdivisões em província, municípios, comunas e bairro com ênfase nas alterações da nova 

configuração territorial de Luanda, com datas de demarcações a partir de 2012. 

Referente à questão da acessibilidade de Luanda foram utilizados dados 

disponibilizados pelo Open Street Map, por meio de um banco de dados cooperativo, que 

disponibiliza informações geoespaciais para uso livre. Para a aquisição destes dados foi 

utilizado o software Quantum GIS, que necessita das coordenadas geográficas, neste caso de 

Luanda. No formato de shapefile, foi realizada a edição do produto obtido do OpenStreetMap, 

gerando assim vetores de ruas.  

A partir destes vetores no formato de linha, foi possível realizar novas análises sobre 

Luanda no que se refere ao percentual de intercessão de vias e acessibilidade, representadas 



24 
 

 

por um mapa axial3. Utilização do software DepthMap na criação dos mapas de 

acessibilidade: O software UCL DepthMap4

Ainda quanto aos métodos, recorreu-se a análise dos conflitos espaciais que surgiram 

em consequência do crescimento e inchaço urbano de Luanda, bem como o acompanhamento, 

e compreensão da evolução da mancha urbana da cidade de Luanda por meio da geração de 

imagens iconográficas e de gráficos de taxa de crescimento da mancha urbana e de percentual 

de ocupação.  

 é um recurso utilizado na análise espacial e foi 

utilizado no estudo sobre Luanda. A partir da base de vetores adquiridos junto ao 

OpenStreetMap no formato shapefile, adotou-se alguns procedimentos no intuito de 

aproveitar esta base para o estudo em questão. A coleta de dados de diversa fontes, permitiu 

criar um banco de dados e por meio do ArcGis confeccionar mapas representativos do 

território de Luanda.  

Os resultados do uso desta metodologia, materiais e métodos descrito neste relatório, 

contribuíram na caracterização de Luanda, de seus conflitos espaciais e por meio do 

geoprocessamento, foi possível realizar análises do espaço urbano de Luanda, com enfoque na 

problemática da mobilidade e acessibilidade urbana. Desta forma e utilizando-se de autores 

que abordam o planejamento urbano e regional, espera-se ao final do estudo que, este, possa 

contribuir na compreensão da atual configuração socioespacial de Angola e do espaço urbano 

de Luanda como expressão de conflitos e objeto de planejamento urbano. 

 

                                                            
3 Ver Trigueiro e Gomes (2009), artigo intitulado “Por um centro antigo (re) animado: utilizando geoprocessamento como 
recurso para planejar o sítio histórico da Ribeira, Natal, RN”, publicado nos anais do XIV Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil 25-30 abril 2009, INPE.   
4 Segundo a Network Space Syntax, o UCL Depthmap é um aplicativo de código aberto para realizar a análise de visibilidade 
dos sistemas arquitetônicos e urbanísticos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A compreensão da atual configuração socioespacial de Angola remete a questões do 

surgimento e crescimento das cidades que, segundo Singer (2002), esteve de alguma forma 

associado as relações de produção e consumo. O autor, explica que, com o crescimento da 

produção, surgem os excedentes e com estes o espaço segregado, dominado e controlado. De 

acordo com Santos (1988, p.19),  

 
As cidades puderam formar-se graças a um determinado avanço das técnicas de 
produção agrícola, o qual propiciou a formação de um excedente de produtos 
alimentares. Com a existência deste excedente, algumas pessoas puderam dedicar-se 
a outras atividades, sendo a cidade, predominantemente, lugar de atividades não 
agrícolas.  

 
 

Para Portugal, ator fundamental no processo de produção do espaço urbano de Angola, 

tanto o planejamento urbano e territorial, quanto à criação de infraestruturas importantes 

como as ferrovias, tiveram mais relação com a produção e extração de excedentes, do que, 

com políticas constitucionais de uma nação voltada à inclusão e integração socioespacial.  

Historicamente, Portugal estava inserido num contexto de grandes conquistas e trocas 

comerciais intensas envolvendo os vários continentes tal como descreve Milton Santos a 

respeito do renascimento da cidade. Considera-se renascimento pelo fato de ela já ter existido 

antes do feudalismo por volta de 3.500 a. C. Santos (1988). É possível afirmar que neste 

momento após o processo de instalação dos portugueses em Angola, tomam forma os 

primeiros assentamentos que aqui se designam urbanos, mais pelo modo de vida e relações 

socioeconômicas do que pelas suas infraestruturas. Pois este é um “momento no qual se 

conhece um movimento bastante intenso de trocas. A descoberta da América, a intensificação 

das relações comerciais, com a Ásia e a África, faz crescer as cidades” (SANTOS 1988, p. 

19). Ou seja, Portugal não programara um grande projeto estruturador para Angola, nos 

modos da cultura açucareira implantada no nordeste brasileiro, segundo um modo de 

produção específico e integrado a um mercado internacional. Ao contrário, nas colônias 

africanas a política do colonizador mais se assemelhava àquela à qual foi relegado o sudeste 

brasileiro, que evidencia a retirada ao máximo das possibilidades oferecidas pela natureza da 

região. Segundo Sampaio (2013a), Portugal tiraria também expressivo partido comercial do 

território angolano, rico em recursos naturais como petróleo, diamantes, ouro, chumbo, 

volfrâmio, ferro, cobre e outros. 
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2.1 Infraestrutura, exploração e cidade 

 

A exploração dos recursos naturais e humanos do interior de Angola foram possível, 

graças a instalação das linhas ferroviárias. Estas linhas férreas eram sustentadas, 

principalmente pelas oficinas do Caminho de Ferro de Benguela (CFB), baseadas na província 

de Benguela e Huambo no Planalto Central. É notável a falta de cobertura do território pela 

malha ferroviária. Costumeiramente as linhas férreas que existem, seguem sempre a mesma 

lógica de direção; do interior para o mar, no Oceano Atlântico. A ferrovia mais extensa corta 

o País horizontalmente desde o extremo leste, na fronteira com a República democrática do 

Congo, passando pelo planalto central, até a costa marítima sul na província de Benguela. As 

outras poucas linhas seguem a mesma lógica, mas de maneira desconectada e interrompida.  

De acordo com Figueiredo (2014), a justificativa para a construção de ferrovias deve-se 

à necessidade de acesso ao interior para o escoamento dos recursos minerais e humanos. É 

claro que com estas ações, estava implícito o surgimento ou a criação de aglomerados que 

mais tarde passam a se caracterizar por urbanos, devido suas características já abordadas a 

exemplo do que aborda Singer (2002). Apesar de não ter sido o objetivo primordial da ação 

exploratória, as cidades de Angola em especial Luanda, acabaram por ser efetivada 

inicialmente com as infraestruturas de apoio a ação comercial e portuária. Assim, foram 

criados inicialmente as benfeitorias, o porto, a fortaleza de São Miguel e edifícios religiosos 

como a igreja matriz da baixa de Luanda. Estes elementos e a própria cidade, precisaram ser 

planejados e desenvolvidos no conjunto de uma política de desenvolvimento urbano, ainda 

que segregacionista.  

Em 1700 os portugueses dominavam em Angola uma área de 65 mil quilômetros 

quadrados, com o único objetivo de manter abertas as rotas de escravos - mercadoria 

dominante do comércio naquela época. Os quais eram exportados para Portugal, Brasil, 

Antilhas e América Central (DEVELOPEMENT WORKSHOP, 2005), graças às rotas e 

meios de transportes criados e disponíveis na época principalmente o ferroviário e o marítimo. 

Villaça (2001), trás uma compressão deste modelo de surgimento das cidades, motivado pela 

extração de excedentes, através das vias de circulação e transporte, quando afirma que há 

íntima relação entre as vias regionais de transporte e o crescimento físico das cidades. Embora 

os transportes não provoquem em si, um crescimento urbano, tal como afirma Villaça (2001) 

eles atuam sobre o arranjo territorial deste crescimento. Este entendimento foi tão verdadeiro 

para Angola e para Luanda, que; foi a partir das vias e meios de transportes que aumentaram 
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as movimentações populacionais e as trocas comerciais. Com isso, houve a necessidade e 

aceleração do processo de urbanização, caracterizado, como dito, por uma profunda 

segregação espacial, refletida ainda hoje na cidade capital através dos conflitos sociais e 

urbanos, tal como relata a DW-Angola: “Desde os primeiros anos do século XX apareceu uma 

divisão social e racial na cidade Capital, entre a área do centro conhecida como a baixa, e os 

musseques” (DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005, p. 69).  

Outro aspecto a ser notificado nesta relação entre exploração social e econômica, 

criação de infraestruturas e surgimento das cidades, de acordo com os relatos da Development 

Workshop e de Joaquim de Oliveira, é a opressão dos nativos, a desestruturação na 

organização familiar e social, a imposição de um novo modo de ser, totalmente diferente 

daquele que era peculiar aos nativos. Esta opressão se expressou também através das 

restrições na mobilidade dos povos nativos, das áreas já urbanizadas, no uso da terra, na 

proibição das línguas nativas e a imposição da língua portuguesa como a única língua válida. 

É diante deste fato que os conflitos sociais, culturais e territoriais, se apresentam de forma 

mais clara no espaço urbano da Luanda colonial. Onde a área central tornou-se oficialmente 

sinônimo de área urbanizada e por tanto de população branca (DEVELOPMENT 

WORKSHOP, 2005), possibilitando desta forma o surgimento dos assentamentos informais 

(musseques) na periferia da cidade legal. 

 

2.2 Subjugação, segregação e expansão do território. 

 

Nesta abordagem, tenta-se discutir e compreender a forma como se estruturou o espaço 

urbano de Luanda de acordo com o entendimento que se tem a respeito do conceito de cidade, 

urbanização, espaço e território, e segundo os estudos realizados, é possível afirmar que, em 

essência, estes conceitos se apresentaram em Angola claramente desde o início de sua 

formação. Ao analisarmos os pontos que referem a opressão e restrições no uso do espaço 

urbano, recorre-se ás abordagens de Singer (2002), para o qual as relações de trocas 

socioeconômicas na produção e uso do espaço urbano, estão ligadas a necessidade de controle 

e domínio. No caso de Angola, além destes fatores, sugere-se também a comodidade de seus 

exploradores. Ao contrário da criação de um território soberano, unificado em sua própria 

identidade e planejado dentro de um projeto de desenvolvimento territorial inclusivo, o povo 
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nativo deveria submeter-se, de acordo com os últimos relatos do General Norton de Matos5

 

, 

ao domínio dos colonizadores. Segundo Figueiredo (2014, p.10),  

Queremos assimilar a nós, inteiramente, os habitantes pretos de Angola, de 
Moçambique e da Guiné; [...] queremos na nação um povo único, composto de 
descendentes da nossa raça e das raças que estamos assimilando a nós; queremos 
uma civilização que permita que na mesma região vivam, em paz e harmonia, vida 
plena, homens de várias raças; queremos uma Nação Una, resultante de completa e 
perfeita Unidade Nacional.  

 

Este posicionamento de Norton de Matos então Governador Geral de Angola mostra 

claramente a intenção, a prepotência de Portugal com um território de tamanha dimensão, 

densidade populacional e diversidade cultural, ao ignorar a identidade fundamental deste 

povo, em simplesmente querer assimilá-los a si. A Nação de perfeita unidade nacional a que 

Norton se refere, não poderia ser Angola. Pelo fato de, neste tempo, Angola ser apenas, 

administrativamente, considerada uma província de Portugal. Por outro lado, não se conhece 

neste momento, nenhuma participação política ou administrativa dos Angolanos nativos, no 

poder executivo e decisivo do então Governo de Angola-Colônia. A "paz, harmonia e vida 

plena" foram roubadas quando os filhos desta nação eram levados à escravidão. Em sua 

abordagem, a respeito do domínio social e das relações da produtividade e ampliação do 

território, Singer (2002, p.9) explica de maneira certeira ao afirmar que, 

 
Estes aspectos implicam sobre tudo na expansão da produtividade e a ampliação 
constante do território; tende a levar a conflitos, guerras, colonizações, escravidões, 
portanto, rompe com as velhas formas produtivas, rompe com a vida coletiva 
comunitária; separa o homem de suas formas diretas de produção, separa-o da terra, 
dos frutos da terra, das formas possíveis de auto sobrevivência.  

 

Uma das características da subjugação é o extrativismo predatório que, por sua vez dá 

origem, quase sempre ao surgimento de cidades segregacionistas. Além do que, este 

fenômeno da segregação tende a enfraquecer as relações sociais, o contato com o diferente e a 

tolerância.  

Entende-se que, “[…] a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou 

camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou 

conjuntos de bairros da metrópole.” (VILLAÇA, 2001, p. 142). Para Corrêa (1999, p. 61) “a 

segregação residencial é uma expressão espacial das classes sociais”, onde a divisão do 

                                                            
5 Norton de Matos - Foi um General português e Governador de Angola na época colonial. Foi fundador da cidade de 
Huambo em 1912, também conhecida como Nova Lisboa, situada no planalto central. 
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trabalho e as contradições do sistema capitalista colaboram para que essa segregação se torne 

um mecanismo de fragmentação dessas classes nos espaços urbanos. O autor conclui que a 

segregação social, nesse caso vinculada com a questão habitacional, “pode ser vista como um 

meio de reprodução social, e neste sentido o espaço social age como um elemento 

condicionador sobre a sociedade.” Corrêa (1999, p. 65). Ainda de acordo com Villaça (2001), 

existem vários tipos de segregação que se classifica por etnias, nacionalidades e classes 

sociais. Para o caso de Angola, estes tipos dominaram a estruturação do espaço urbano, 

principalmente da cidade de Luanda mais largamente representada a partir de época colonial e 

que, continua se reproduzindo atualmente. 

A expansão constante do território, o aumento e mudança das formas da produtividade, 

acabaram por interferir nos conflitos espaciais e intensificar as guerras e colonizações do 

território de Angola. Estes fatores induziram com alguma intensidade, o fenômeno do êxodo 

rural que se compreende pela necessidade de alguma forma de proteção que, para Singer 

(2002), podia ser militar, espiritual ou de determinada capacidade administrativa sobre o 

coletivo. Para o arremate do entendimento do surgimento das cidades de Angola e da sua 

relação com o campo e formas de produção, faz-se aqui o seguinte paralelo, segundo as ideias 

de Singer (2002): A cidade descrita como sendo a sede do poder e da classe dominante, seria 

neste caso, em nosso entender, a metrópole portuguesa, enquanto o território Angolano podia 

ser caraterizado como sendo o lugar onde se dá a atividade primária, onde se podiam extrair 

as substancias e recursos necessários á satisfação da metrópole dominante (Portugal). 

Portanto, Angola desempenhou a função extrativista durante muito tempo. Enquanto que a 

metrópole portuguesa se inseria como sendo o centro do poder e decisão. Este analogia, na 

prática vai se reproduzir no espaço urbano de Luanda em relação ao seu território nacional. 

 
2.3 Conflitos, espaço e planejamento urbano. 

 

Os conflitos registrados em Angola, sejam étnicos ou civis armados, originaram novas 

formas de relações na produção e apropriação do espaço urbano, tal como aborda Chaves 

(2008). Entendem-se conflitos, as ações específicas ou generalizadas de embates, disputas, 

antagonismos, incompatibilidades, que geram desacordos e desarmonias nas relações 

espaciais entre dois ou mais atores e desequilibram meios, situações ou indivíduos. Neste 

trabalho, serão essencialmente explorados os conflitos ou divergências étnicas, guerras de 

libertação, conflitos civis bélicos e conflitos espaciais e urbanos ocorridos no território de 

Angola ao longo da sua história de formação. Pois, cada um destes tras em si sua 
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especificidade e característica, largamente discutidos pelo relatório anual do Centro de 

Estudos e Investigação Científica da UCAN (2010/2012). Porém, todos eles acontecem num 

mesmo espaço, ainda que em épocas e escalas diferentes. Tiveram por este motivo, influencia 

na conformação sócio espacial do país.  

Luanda é a principal expressão destes conflitos em todo País, diante de um crescimento 

rápido e desenfreado como veremos mais adiante. Os conflitos mencionados são abordados 

mais discriminadamente a partir de uma ordem geral e essencial do processo histórico, sem se 

ater, profundamente, aos minúsculos e minuciosos detalhes e contornos mais específicos e 

reservados das guerras de Angola relatada nos capítulos adiante. Pois, a abordagem do 

processo bélico, requereria por si só uma pesquisa e debate exclusivo. A importância do 

tratamento deste tema está no fato de, apesar desta condição, existe por parte do executivo 

governamental, o anseio de tornar Luanda em objeto de planejamento urbano e regional, 

(ainda que na prática já desempenhe esta função), conforme relatos da Development 

Workshop (2005), que justifica ter havido várias tentativas para controlar a rápida expansão 

urbana. O autor relata que, vários planos pilotos foram desenvolvidos desde 1943, ficando 

rapidamente ultrapassados, seguido de outras versões sem atingir os resultados esperados. 

Simultaneamente, os fenômenos e conflitos urbanos avançavam com maior rapidez. 

O tratamento da configuração socioespacial de Angola, e de Luanda enquanto expressão 

de conflitos ou objeto de planejamento territorial, a compreensão das formas, forças e agentes 

que estruturam o espaço físico da cidade e de um determinado território, passa pela 

assimilação de alguns conceitos importantes tais como o de espaço urbano que, de acordo 

com Corrêa (1995), é fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto 

de símbolos e campo de lutas. Em termos mais gerais, pode-se afirmar que são os diferentes 

usos da terra justapostos entre si. 

À medida que discorremos nesta discussão e ao tratarmos questões de planejamento, 

mobilidade, expansão urbana e outras inerentes ao tema, poderá ocorrer com alguma 

frequência, a aplicação da expressão “estrutura urbana” ou “reestruturação urbana”. Neste 

trabalho, estas expressões deverão sempre estar relacionadas a uma análise maior dos 

elementos espaciais e da inter-relação entre eles. E não apenas com a ideia de operação ou 

requalificação urbana física. Tal como explica Villaça (2001, p.19), 

 
Esta expressão frequentemente utilizada como sinônimo de cidade enquanto 
elemento físico, de cidade como um todo material, sem considerar a Inter- relação 
entre seus elementos, aliás, sem considerar sequer que elementos são esses. 
Constantemente se usa o termo reestruturação para qualquer alteração do espaço 
urbano, sem maiores preocupações com os elementos espaciais da estrutura e com as 
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relações existentes entre eles. O simples registro de transformações espaciais não é 
suficiente para caracterizar a estruturação ou a reestruturação. É preciso mostrar 
como mudanças em um elemento da estrutura provocam mudanças em outros 
elementos.  

 
 
Tenta-se compreender a partir de análises de aspetos da mobilidade e acessibilidade de 

Angola, questões de conflitos espaciais regionais e intra-urbano, pelo fato de os transportes e 

o deslocamento de pessoas e bens, ter um poder estruturador muito importante. De acordo 

com Villaça (2001), no espaço intra-urbano este poder é bem maior do que o deslocamento da 

energia ou da informação. Diferentemente ao que acontece com o espaço regional onde o 

deslocamento da informação, da energia e do capital é dominante, Villaça (2001, p.20) 

descreve que, 

 
A estruturação do espaço regional é dominada pelo deslocamento das informações, 
da energia, do capital constante e da mercadoria em geral - eventualmente da 
mercadoria força de trabalho. O espaço intra-urbano, ao contrário, é estruturado 
fundamentalmente pelas condições do deslocamento do ser humano, seja enquanto 
portador da mercadoria força do trabalho-como no deslocamento casa/ trabalho -, 
seja enquanto consumidor-reprodução da força de trabalho, deslocamento casa- 
compras, casa lazer, escola, etc. Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder 
estruturador intra-urbano das áreas comerciais e de serviços, a começar pelo próprio 
centro urbano.  

 
 
A colocação de Villaça nos ajuda a elucidar e qualificar a atual configuração do espaço 

intra-urbano de Luanda, como nosso principal objeto de estudo, e analisar a sua influência 

estrutural no contexto do planejamento territorial como reprodução do fenômeno e das 

disputas espaciais e do poder estruturante dos meios de circulação e transporte. Por este 

motivo, tenta-se desta forma, explorar e compreender os conceitos gerais de mobilidade, 

acessibilidade, circulação e espaço, dada a sua elevada importância. 

 

2.4 Mobilidade e acessibilidade – Circulação e espaço 

 

Os conceitos de mobilidade, acessibilidade e circulação, estão intimamente ligados entre 

si e são inerentes ao espaço urbano. Por este motivo, suas definições se tornam mais 

complexas e muitas vezes se confundem. Há desde os primórdios, de acordo com 

Vasconcellos (2005, p.12), “uma necessidade natural e espontânea em todo ser humano de se 

deslocar. Seja por trabalho, lazer, educação, saúde, compras ou qualquer outro motivo”. Estes 

deslocamentos concretizam-se de vários modos. A compreensão destas relações é importante 

para abordagem destes fatores. Importa antes, referir que, a mobilidade é intrínseca a uma 
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determinada ordem que é estabelecida de acordo com a essência do lugar. Embora haja certa 

concordância quanto aos vários conceitos de mobilidade, as formas como ela acontece varia 

de acordo com o lugar. Para Corbusier (2009, p. 15), esta ordem ocorre quando existe uma 

disposição geométrica lógica e retilínea. Corbusier refere-se à ordem do traçado viário 

implantado pelos Romanos nos primórdios da história. Segundo o autor (2009, p.7), 

  
Os Romanos eram grandes legisladores, grandes colonos, grandes chefes de família. 
Quando chegavam a algum lugar, á encruzilhada das estradas, á beira do rio, 
pegavam o esquadro e traçavam a cidade retilínea, para que ela fosse clara e 
ordenada, pudesse ser polida e limpa, para que as pessoas se orientassem nelas 
facilmente, para que a percorressem com facilidade - tanto a cidade de trabalho (a do 
Império) como a cidade de prazer (Pompéia). 

  

Segundo a explanação acima, existe uma ordem necessária dentro deste circuito. No 

entanto, Le Corbusier (2009), descreve sobre "o caminho das mulas e caminho dos homens", 

onde faz um paralelo entre a "falta de ordem (caminho das mulas)" - para nós uma ordem 

diferente –, e a ordem adequada (a dos homens).  

Para este estudo, a "ordem retilínea" não deve ser entendida como um elemento pré-

estabelecido para todos os lugares. Pois, para cada lugar, existe a sua própria ordem. As 

cidades de Angola, ainda que, teve uma leve e rápida passagem Holandesa, elas são 

tipicamente uma herança portuguesa. Em nosso entender, parece-nos que, o urbanismo 

Português não comunga, de forma rigorosa com as ideias de ordem retilínea dos Romanos 

expressa por Le Corbusier, tal como se pode notar em algumas cidades lusófonas e 

principalmente no traçado da malha viária de Luanda tal como será apresentado mais adiante. 

Esta malha, apesar do seu crescimento e certo grau de alteração, é ainda e na sua maior parte, 

a essência hereditária do traçado original deixado pelos portugueses. Porém, seria um 

equívoco concordar que, por este motivo, não exista uma ordem por trás do funcionamento e 

da forma estrutural viária desta e outras cidades lusófonas. Pois, o próprio Corbusier (2009, 

p.7) continua e explica que,  

 
a casa, a rua, a cidade[...] devem estar em ordem, senão contrariam os princípios 
fundamentais pelos quais nos norteamos; em desordem, elas se opõem a nós, nos 
entravam, como nos entrava a natureza ambiente que combatíamos, que 
combatemos todos os dias.  

 
Assim, podemos concordar que, apesar da aparente forma confusa do traçado urbano de 

Luanda, exista certa ordem. Pois, a ordem é inerente ao lugar e ao modo como se dão as 

relações deste lugar. Por outro lado, a mobilidade urbana pode contemplar o incentivo ao uso 
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de transportes motorizados ou não. Está ligado ás funções, atividades e formas urbanas. 

Observa ainda a disposição da infraestrutura viária da cidade, bem como das suas relações 

socioespaciais.  

Vasconcellos (2005) explica que, a mobilidade urbana é a liberdade de deslocamentos 

de pessoas e bens a todas as atividades essenciais das cidades. Este conceito é sustentado pela 

Lei Federal Brasileira, Brasil (2012) 6

 

 citado pelo Dossiê Mobilidade da revista UFG 

(KNEIB, 2012, p. 72) que considera a mobilidade como “a condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. De acordo com a Revista Gerente de 

Cidade (2010, p.23),  

é a mobilidade urbana que conecta as vias de trânsito aos centros de oferta e 
demanda, criando um ambiente que reflete o modo como o conjunto de movimentos 
se acomoda diante dos aglomerados de atividades socioeconômicas e em rede com 
os núcleos residenciais.  

 

Já o conceito de acessibilidade está relacionado ao atendimento das pessoas com 

diferentes características antropométricas e sensoriais de forma autônoma e segura. De acordo 

com o caderno Brasil Acessível (BRASIL, 2006), a acessibilidade não se resume na 

possibilidade de se entrar em determinado local ou veiculo, mas na capacidade de se deslocar 

pela cidade, através da utilização dos vários meios existentes de transporte, organizados em 

uma rede de serviços e, por todos os espaços públicos, de maneira independente.  

Por outro lado é possível ampliar a compreensão do conceito da acessibilidade, ao 

analisar, não só as várias formas como as pessoas se deslocam, mas principalmente pela 

facilidade com que elas realizam estes deslocamentos no espaço urbano. O que nos dá a 

percepção de como as funções urbanas estão distribuídas no território. De acordo com 

Vasconcellos, 

 
a acessibilidade, vista como a facilidade de atingir os destinos desejados, é a medida 
mais direta (positiva) dos efeitos de um sistema de transporte. Na sua natureza mais 
simples, a acessibilidade pode ser medida pelo numero e pela natureza dos destinos 
(desejados) que podem ser alcançados por uma pessoa. (VASCONCELLOS, 2000, 
p. 27) 

 
 
Poderíamos concordar com a afirmação de Jacobs (2011, p. 379), quando refere que, “a 

multiplicidade de escolhas relacionada à facilidade e condições de se movimentar com 

facilidade, estimula usos combinados de um entrelaçamento complexo de caminhos”. A 

                                                            
6 Lei Brasileira da mobilidade (2012), que instituiu as diretrizes da politica Federal da mobilidade urbana. 
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afirmação de Jane Jacobs é aqui associada pela teoria de acessibilidade pelo principio da 

diversidade e facilidade de acesso de um determinado lugar ou via, estudado e demonstrado 

mais adiante através do mapa de acessibilidade (figura 19, p. 61), que através de diferentes 

cores nos dá a ideia do grau de acessibilidade de uma via. Logo, as ocorrências destes 

desdobramentos de circulação no espaço urbano, podem trazer [dentre outros fatores como a 

renda dos usuários do sistema de transportes], maior ou menor capacidade de acessibilidade. 

Vasconcellos (2000, p. 97), subdivide a acessibilidade em dois tipos: “macro 

acessibilidade e micro acessibilidade”. O primeiro, segundo o autor, está relacionado com a 

facilidade de cruzar o espaço e ter acesso aos equipamentos e construções. Enquanto que a 

micro acessibilidade, refere-se á facilidade de ter acesso direto ao destino final ou ao veículo 

desejado. 

A problemática da acessibilidade deve transpirar nosso mais profundo interesse e 

preocupação quando estudamos o espaço urbano e regional. Pois, é dentro desta variável que 

encontramos os maiores conflitos e diferenças socioespaciais entre classes. Observamos 

espaços privilegiados, providos de toda infraestrutura, em detrimento de outros segregados, 

desprovidos das infraestruturas básicas. Para Villaça (2001, p. 23), “na maior das hipóteses, 

mesmo não havendo infraestrutura, uma terra jamais poderá ser considerada urbana se não for 

acessível - por meio do deslocamento diário de pessoas”. 

Relativamente à discussão da circulação, pode-se partir do principio do uso da estrutura 

viária pelas pessoas e veículos. É por este motivo, um fator que deve sempre ser contemplado 

por um planejamento de circulação que, de acordo com Vasconcellos (2000), envolve quatro 

atividades relacionadas, nomeadamente:  
 

a legislação, que define as regras das vias e calçadas (Código de transito); a 
engenharia de trafego, que define o esquema de circulação; a educação, que define 
como as pessoas serão treinadas para usar o sistema viário; a fiscalização que 
controla o respeito ás leis de transito. (Vasconcellos, 2000, p. 89) 

 

A circulação é um fator de tamanha importância que, jamais pode ser visto isoladamente 

e sim, dentro de um planejamento urbano mais amplo. É através do sistema de circulação e 

das condições de sua infraestrutura que, ocorrem os conflitos de trânsito, tanto entre aqueles 

que andam a pé, como aqueles que usam seus próprios veículos, ou ainda os veículos 

públicos. Em sua análise sobre o uso do espaço de circulação, Vasconcellos (2000, p. 95), 

procura fazer uma análise para identificar os papeis de cada ator, de acordo com duas 

características: o caminhar ou locomover-se sobre os próprios pés, “como único meio de 
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transporte onde se observa a igualdade das pessoas”; neste primeiro tópico, para o autor, a 

diferença estaria no uso de qualquer meio de transporte mecânico motorizado.  

Neste caso, ainda notar-se-iam duas diferenças relacionadas com a acessibilidade e 

segurança. Em segundo lugar, Vasconcellos cita outra característica que tem a ver com a 

condição ativa ou passiva no tráfego; “caracterizado por um movimento e, portanto pela 

necessidade de usar o espaço de circulação” (VASCONCELLOS, 2000, p. 96).  

Assim, torna-se imprescindível a compreensão adequada dos problemas de circulação, 

considerando os objetivos que refletem outras condições de transito. 

Embora já se tenha discorrido de alguma forma sobre os conceitos de espaço e dos 

agentes estruturadores do mesmo a partir de Vasconcellos, cabe aqui, uma maior reflexão em 

paralelo com a análise da articulação dos aspetos referentes à mobilidade, circulação e 

acessibilidade. O conceito de espaço é amplo e depende muitas vezes da visão dialética a que 

se aplica.  

Para Santos (2006, p. 39), “o espaço é formado por 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”. Anteriormente, de acordo 

com o autor, a noção de espaço esteve, de forma mais contundente ligada à natureza selvagem 

formada por objetos naturais. Santos (2006, p.39), explica que, no decorrer da história,     

“estes elementos naturais vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, 

mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar 

como uma máquina”.  

Assim, compreende-se que, o espaço não pode ser definido, ou analisado isoladamente. 

Pois é um sistema onde interagem várias forças e, ou agentes sociais tal como descrito 

anteriormente e reforçado por Corrêa (1995, p. 1), quando discorre sobre a conceituação de 

espaço caracterizando-o como:  
 

o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, 
como: o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviço 
e de gestão; áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de forma e 
conteúdo social; áreas de lazer; e, entre outras, aquelas de reserva para futura 
expansão. Este conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou 
simplesmente o espaço urbano fragmentado.  

 

Como parte do meio físico, a terra é um elemento muito importante no estudo do 

espaço. Principalmente do espaço urbano. Pois é nela que estão representadas as principais 

forças, agentes e relações de produção e reprodução de sistemas e objetos espaciais. É 
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principalmente na terra, onde acontecem os principais conflitos territoriais e sociais. Por este 

motivo, ao estudarmos a questão do espaço, é importante que se veja, não apenas como 

elemento físico geográfico, mas como objeto do espaço social, através do qual, o homem 

exerce as suas mais diversas e importantes funções. De acordo com a Development Workshop 

(2005, p. 40), “a terra é um recurso escasso nas áreas urbanas e um fator vital de suporte ao 

desenvolvimento”. Sua gestão tem extraordinária importância, tanto para a economia, como 

para as razões sociais. Segundo Vasconcellos (2012, p. 73), o sistema de mobilidade envolve 

um grande consumo de recursos naturais. “O primeiro deles é o espaço territorial na forma de 

vias, calçadas e locais de estacionamento dos veículos”. O consumo do espaço de circulação, 

de acordo com o mesmo autor (2000, p. 42), “depende do tipo de transporte utilizado e da 

ocupação média dos veículos”. Isto é; consumo estático e consumo dinâmico7

Em Angola, o fator terra está intimamente ligado à produção social. E a produção social 

do espaço é realizada por vários agentes que interagem entre si, dentro de um sistema de 

interesses. Este modelo de produção espacial e, portanto, produção da cidade, é explicado por 

Vasconcellos (2012, p.9), quando aborda a relação do espaço e seus agentes de produção e a 

mobilidade, 

. 

 
a interação entre as diferentes forças e interesses dos indivíduos e das organizações 
privadas e publicas que formam uma rede complexa na qual estão em foco não só o 
individuo, mas todo o sistema político e econômico, o Estado, o capital, a indústria e 
o comercio, os sistemas de transportes e trânsito, os processos migratórios e o valor 
da terra. 

 

Diante deste debate, entende-se que há, em diferentes escalas, intima relação entre 

mobilidade, acessibilidade, circulação e espaço. Percebe-se também, que além de ser uma 

interação justaposta entre os diversos elementos, forças e objetos e usos, o espaço urbano é 

produzido por diferentes atores. A forma como este se caracteriza, depende da articulação 

entre os atores e a forma como se inserem e interferem neste espaço. A mobilidade é o 

elemento preponderante e indispensável na análise e organização do espaço urbano. Pois é 

através dela que se define a forma do uso e ocupação do território e a organização dos seus 

fluxos que influencia no modo de ser do lugar. 

 

2.5 Planejamento e polarização urbana 

 

                                                            
7  O consumo estático reflete a área ocupada por uma pessoa que está parada, enquanto o consumo dinâmico 
considera também a distancia por ela percorrida.  
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Ao longo da história do processo de urbanização de Angola, foram conhecidas várias 

tentativas e ações de planejamento em distintas épocas, cujo sucesso destas, foi marcado, mais 

pela época colonial apesar de este ser um planejamento segregacionista e pouco ou quase 

nada abrangente quanto à escala territorial. Por outro lado, estes planos, foram dos poucos que 

maior impacto teve na estruturação do espaço urbano e territorial de Angola e em particular 

de Luanda. Os planos de desenvolvimento urbano/territoriais elaborados após a independência 

(1975), não surtiram os efeitos desejados, tão pouco tiveram aplicabilidade integral. 

Possivelmente devido a situação de guerra que o País atravessava e principalmente a falta de 

capacidade técnica/administrativa do Governo. 

O planejamento urbano está intimamente ligado à organização do espaço. Envolve, 

“atividades e decisões complexas a respeito do uso e ocupação do solo. Geralmente esta 

ocupação é, dentro do planejamento urbano, produzida por códigos e leis que definem os usos 

e ocupações desejadas e permitidas” (VASCONCELLOS, 2012, p. 216).  

Além dos instrumentos de base para o planejamento, importa ressaltar que existem 

outros fatores ou agentes que interferem na ação do planejamento da cidade, nomeadamente 

processos migratórios, sistema político e econômico, setor financeiro, indústria, comercio e 

serviços, valor e uso da terra urbana, interesse e necessidades das pessoas, construção civil, 

políticas de estado, sistema existente de transporte e trânsito. Normalmente estes agentes, 

também listados por Vasconcellos (2012), acontecem em todas as cidades de acordo com suas 

peculiaridades e diferenças na forma como ocorrem. Independentemente do lugar, a cidade é 

sempre e tipicamente o centro do poder, das disputas e dos conflitos sócio espaciais. Por este 

motivo, nem sempre, a cidade é resultado apenas das disposições dos códigos legais. 

Principalmente em países em desenvolvimento onde em geral, duas cidades acabam sendo 

configuradas num mesmo território ou espaço sem que sejam observados códigos e leis [como 

é o caso de Luanda: cidade formal e informal] (VASCONCELLOS, 2012).  

Como veremos mais adiante, Luanda sofre com a descontrolada expansão do seu tecido 

urbano, face ao seu vertiginoso crescimento demográfico principalmente na última década 

(2003-2013). Neste processo, ocorre um grande debate que questiona as ações do poder 

executivo, no sentido de não só apresentar propostas concretas e efetivas, mas de aplicá-los, 

para contrapor este crescimento que vem, trazendo outra ordem espacial, acompanhada de 

vários conflitos e crises sociais, estruturais econômicas e urbanas. Era necessário um 

planejamento pautado em estudos, ações democráticas e vontade política, apesar da situação 

de guerra que o País viveu. Sabe-se, em relação a guerra que, embora Luanda fosse o Quartel 

General do planejamento das ações militares e políticas, não houve após a independência 
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conflitos bélicos longos e diretos na cidade capital, se comparada ás cidades do interior. 

Ainda que, com efeito, se justifica a debilidade da administração política/pública pelo foco 

que era necessário depositar no processo bélico. É importante ressaltar que Luanda sofreu 

mais com as ações indiretas desta, do que com a própria guerra em si. Pois o palco central dos 

conflitos bélicos estava instalado nas cidades do interior do País. Principalmente nas cidades 

de Huambo, Bié, Moxico e outras.  

Diante dos problemas que se instalavam no meio urbano e dos apelos da sociedade civil, 

várias tentativas de planos foram elaboradas. Assim, além dos planos anteriores, que serão 

abordados a seguir, destaca-se que “no ano de 2000, [dois anos antes do término oficial dos 

conflitos civis bélicos], o Conselho de ministros aprovou um Plano de Gestão do Crescimento 

Urbano de Luanda, que viria a constituir a base para a elaboração de um novo plano piloto” 8

Se recuarmos na história, enquanto analisamos o processo de urbanização e 

planejamento, veremos, de acordo com os dados estudados, que os planos elaborados tiveram 

dificuldades e praticamente não foram capazes de atender a demanda das necessidades sociais 

e urbanas. Pelo fato de, a celeridade a que crescia a população e se expandia a mancha urbana, 

era maior que o dinamismo, conhecimento técnico, e a vontade política, aplicado não só na 

elaboração, mas na implementação prática destes. Em 1943 um plano ficou rapidamente 

ultrapassado e foi seguido por cinco versões até 1963, não tendo qualquer delas conseguido 

regular o crescimento urbano. Em 1973 foi contratada uma companhia francesa para preparar 

um novo plano piloto. Este plano baseava-se numa estratégia de centros de crescimento 

descentralizados em três núcleos: incluíam um novo centro urbano no município de Viana, 

primeira paragem importante da linha ferroviária para o interior. O plano também reconhecia 

pela primeira vez, a necessidade de melhorar e não de deslocar os musseques. Como era 

geralmente feito nos planos segregacionistas elaborados pelos colonizadores. Este plano 

também nunca foi aplicado até a queda do Governo colonial em 1975 (JENKINS; ROBSON; 

CAIN, 2002 apud DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005). 

 

(DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005, p.73).  

 

                                                            
8 Resolução Nº 27/2000 de 24 de Novembro, Diário da república, I Série - Nº 50. DW-Angola (2005, p.73). 
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Figura 1 – Luanda - Plano Diretor 1979 

 
Fonte: Development (1979) 
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Figura 2 – Luanda - Plano Diretor 1980 
 

 
Fonte: Development (1980) 

 
Observa-se nas figuras 1 e 2, exemplos de planos diretores de Luanda (1979, 1980) e 

seus padrões espaciais, seguidos de uma descrição dos planos de intervenção de Luanda  ao 

longo do tempo (Quadro - 1). 
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Quadro 1 - Resumo dos planos de intervenção da cidade de Luanda                      
(continua) 

Data Tipo do Plano Elaboração Objetivos e resultados do plano 

1943 Plano de Urbanização 

-Etienne Grover e David 
Moreira da Silva. 

- Aprovado pela Câmara 
Municipal de Luanda 

-Criação de zonas residenciais distintas para Europeus e 
nativos.  
- Houve um rápido crescimento não acompanhado pelo 
plano, contemplado apenas 150 mil hab. em áreas planejadas 
e 350 mil em musseques e áreas ilegais e de risco 
(1963/1973). 

1973 Plano Diretor para a 
Cidade de Luanda 

Empresa francesa, a 
O.T.A.M. (Omnium 

Technique 
d´Aménagement) 

- Criação de 3 polos, alternativas de crescimento. Viana, 
Cacuaco e Camama, numa área total de 17 mil hectares à 
volta de Luanda, para restringir o desenvolvimento da cidade 
já existente. 
- manteve-se o conceito de segregação espacial e funcional. 

1979 Plano Diretor para 
Luanda 

Diretório Nacional de 
Planeamento Físico 

- Revelou um desconhecimento básico da situação de 
Luanda e do País 
- Propostas irrelevantes perante as necessidades da cidade.  
- Revelou falta de capacidade técnica e administrativa do 
Governo na implementação destes planos  

1982 Lei da Autoconstrução Estado 

- Demarcação de parcelas e definição de áreas para serviços 
sociais. 
- Fornecimento de materiais de construção subsidiados.  
-Ocupação informal dos terrenos destinados a 
autoconstrução e uma procura que ultrapassou totalmente a 
capacidade de subsídios do Estado.  

1987 Projeto de Melhoramento 
do Sambizanga 

Development Workshop 
(DW) 

Departamento Nacional do 
Urbanismo 

- Tornou-se uma referência para o desenvolvimento de 
estratégias de mobilização social e para o fornecimento dos 
serviços urbanos básicos e de gestão comunitária de 
distribuição de água por comités.  

1995/1997 
Plano de Gestão do 
Crescimento Urbano da 
Cidade de Luanda 

Ministério do Plano, um 
projeto do Banco Mundial 
para o Governo Provínciasl 

de Luanda (GPL) 
desenvolvido pela Dar al-

Handasah 

- Estabelece orientações de crescimento urbano. 
-Apresenta recomendações a nível das infraestruturas 
básicas, transportes e diversos sectores, incluindo 
orientações para a criação de uma entidade responsável pela 
implementação do plano, e para obtenção dos recursos 
financeiros. 
- Sugere a reforma e formação dos recursos humanos do 
GPL. Apenas em 2000 este Plano foi aprovado, estando as 
suas soluções e recomendações já ultrapassadas. 

1995/1997 
Plano de Gestão do 
Crescimento Urbano da 
Cidade de Luanda 

Governo de Luanda 

- Melhoria das condições ambientais, de saneamento, 
acessibilidades, sistemas de drenagem e recolha de resíduos 
sólidos. 
- Nunca foi implementado devido aos custos que foram 
avaliados como muito elevados.  

2002 
O Plano Estratégico do 
Solo e de Reabilitação de 
Luanda 

Gabinete de Obras 
Especiais (GOE) 

- Desenvolvimento de corredores técnicos no sentido de 
estruturar o sistema rodoviário e facilitar a instalação do 
saneamento básico e infraestruturas, impedindo a ocupação 
informal. 
- Reforma da estrutura legal atribuindo maior legitimidade 
aos municípios. Criação de incentivo ao sector privado e 
criação de atrativos nas outras províncias para o alívio 
populacional de Luanda 

2003 
Estudo de 
desenvolvimento urbano 
do município do 
Cazenga, 

DAR al-Handasah 

Elaboração de um Plano Diretor para o desenvolvimento do 
município, que refletisse os objetivos do governo;  
- Planos para as diferentes zonas do município no sentido de 
se criarem novas estradas e melhorar as existentes, assim 
como as áreas de habitação e serviços;  

Inicio 
2001 

Plano  
Ministério do Urbanismo e 
Habitação e programa de 
autoconstrução dirigida. 

-Realojamento da população desalojada de áreas destinadas à 
implementação de projetos urbanos e áreas de risco.  
-O projeto do Zango localiza-se ao longo da autoestrada de 
Viana-Calumbo e foi planeado para alojar cerca de 160 mil 
pessoas numa área de 1100 hectares. Já foram construídas 
mais de 4000 moradias unifamiliares 
 O projeto continua em construção- Há carência de serviços e 
equipamentos públicos.  
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Quadro 2 - Resumo dos planos de intervenção da cidade de Luanda                      
(continuação) 

Data Tipo do Plano Elaboração Objetivos e resultados do plano 

2006 Nova Cidade de Luanda China International Fund 
Ltd 

- Tornar-se o centro económico principal da capital. 
Destinada a uma população de 4 a 7 milhões de habitantes, 
deveria desenvolver-se em três zonas da área metropolitana: 
parte da cidade existente, constituindo o núcleo histórico; a 
“cidade offshore”, constituindo o centro económico e a 
habitação de luxo; e a cidade aeroportuária de carácter 
industrial a desenvolver-se à volta do novo aeroporto. 

2007 

Diretrizes e estratégias 
para o Plano de 
Desenvolvimento 
2009/2013, para Luanda e 
Bengo. 

Dar al-Handasah 

- Localizar o centro turístico capaz de funcionar como 
núcleo de um sistema urbano expandido que se liga às 
províncias a nordeste do País.  
- Implementação de um grande centro industrial 
Luanda/Bengo para exploração do sector económico, 
especialmente para exportação. Desenvolvimento do Bengo 
no apoio às funções da cidade de Luanda. 

2008/2009 
Plano de Gestão do 
Crescimento Urbano da 
Cidade de Luanda 

Dar al-Handasah Ministério 
do Ambiente e Urbanismo 

Atualização da situação existente e a Revisão das 
Alternativas Viáveis; Preparação de um Plano de Expansão 
Urbana para Luanda e Bengo; Preparação de um Plano 
Diretor de Infraestrutura de Luanda e Bengo; Formulação do 
Programa de  

2008 

Projeto de Construção de 
Um Milhão de Casas até 
ao ano 2012  
“Meu Sonho, Minha 
Casa”. 

Programa Nacional de 
Urbanismo e Habitação 

Urbanizar terrenos para a construção de casas de habitação 
social destinada a pessoas de médio e baixo rendimento. 
Salvaguardar a construção de uma habitação condigna com 
infraestruturas básicas,  

Fonte: Development Workshop (2005) e Andrea Betencourt. Elaboração do autor.  
 

De acordo com estes planos, é possível notar que houve a intenção de equilibrar o 

território de Luanda, mas principalmente de organizá-lo dentro de certo padrão espacial. 

Porém sua aplicação nunca aconteceu de fato como eram descritos (DEVELOPMENT 

WORKSHOP, 2005). Percebe-se nesta análise, que o território se estruturou debaixo das 

ações e interesses de agentes que detinham o poder político, militar e financeiro, contra as 

necessidades básicas da maioritária da população carente e excluída do processo urbano. Este 

fato ocasionou uma produção do espaço urbano totalmente peculiar e cheio de ambiguidades, 

paradoxos e conflitos. É possível observar em Luanda, uma clara descontinuidade do processo 

de desenvolvimento histórico que se mistura com a nova fase da globalização em que o País 

está inserido. 

 

2.6 Plano de Desenvolvimento Nacional (2013-2017) 

 

Elaborado em 2012 pelo Ministério do Planejamento e do Desenvolvimento Territorial 

de Angola o lema deste plano é: “Estabilidade, Crescimento e Emprego” (PLANO 

NACIONAL DESENVOLVIMENTO, 2012, p.13) em resumo na Figura 3, este plano 

representa um foco em nossa análise pela sua atualidade e pelo fato de ser o último 

documento que espelha de forma mais próxima o desenvolvimento no contexto territorial. 
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O objetivo do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) tal como descrito, é tentar 

padronizar e distribuir o desenvolvimento econômico e promover crescimento, conurbações 

positivas, diferentes polos e corredores de desenvolvimento de áreas potenciais, diminuindo 

as desigualdades sócioespaciais. Espera-se, segundo o mesmo que, a economia angolana seja 

essencialmente suportada na diversificação da estrutura econômica nacional.  

Se analisarmos as intenções dispostas na (figura 3) e estabelecermos um paralelo com as 

disposições teóricas a respeito do cenário nacional, notaremos que existe um paradoxo entre 

as ações pretendidas e as que se praticam atualmente com o intuito da promoção do 

desenvolvimento equilibrado. Primeiro; devido à manutenção e crescimento da hegemonia da 

capital sobre todo o País, concentração da riqueza em pequena parcela da população, 

principalmente nas últimas décadas. Por outro lado, apesar da elaboração deste plano, ainda 

não se nota grandes reflexos ou sinais que visem à equalização do desenvolvimento territorial. 

Percebe-se um crescimento da polarização negativa e o crescimento urbano contínuo e 

descontrolado. Enquanto se assiste um movimento pacato dos demais centros urbanos, apesar 

de sua grande capacidade produtiva. Isso significa que Luanda continuou sendo o maior 

receptáculo das atenções e investimentos do País. De acordo com Plano Nacional 

Desenvolvimento (2012, p.155), "a distribuição dos projetos estruturantes9

O PDN (2013-2017) é uma semelhança do modelo dos planos regionais da França 

instituídos no período pós-segunda guerra Mundial, que tinham como princípio a repartição e 

redistribuição, criação de polos, metrópoles e parques, recuperação e reestruturação pós II 

Guerra, proteção de parques e áreas ambientais. Para Angola, esta foi uma grande iniciativa 

do governo na tentativa de responder á várias demandas nacional, após várias tentativas 

fracassadas. Apesar da semelhança, com o modelo Francês de políticas regionais, é preciso 

entender que; de acordo com Jaccoud (2001), a França sofreu várias modificações no que diz 

respeito à política regional, sendo hoje considerado como o principal eixo de organização das 

políticas públicas. Este fato tem relação com a seriedade, cultura e modelo de gestão adotada. 

Por outro lado, o modelo de gestão política, dentro de uma saudável alternância do poder, a 

efetivação da democracia e participação da sociedade civil e da população em geral, permitiu 

 no território, 

saliente-se que cerca de metade dos investimentos previstos se dividem entre projetos de 

âmbito nacional e outros tantos desenvolvidos na província de Luanda".  

                                                            
9 Os projectos estruturantes (PE) são investimentos de dimensão significativa, de natureza pública ou privada, 
que concorrem para a concretização do modelo de desenvolvimento económico da Estratégia Angola 2025. 
Trata-se de actividades e projectos do sector público, interrelacionados, complementares e sinérgicos com o 
sector privado, focados em empreendimentos capazes de alavancar os clusters e as cadeias produtivas, 
contribuindo para elevar a produtividade nacional e para a expansão do rendimento nacional e do emprego.  
PND (2012, p. 177). 
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o sucesso do plano francês. Por este motivo, refletindo-se sobre o atual modelo de gestão do 

território e do sistema politico que impera em Angola, é difícil dizer com certeza de qual será 

a resposta da aplicação do PDN em Angola. 

Outro aspecto a se ter em conta na aplicabilidade de um plano como este é a 

centralização das decisões e a fraca abertura a sociedade civil para os debates e participação 

efetiva e democrática, estas decisões interferem profundamente na vida das populações e no 

modo de estruturação do território. Fazendo um paralelo com as ações de planejamento da 

França e do Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola, percebe-se uma similaridade 

muito íntima quando analisamos o PDN, em relação ao DATAR (Délégation à 1’ 

Aménagement du Territoire et à Action Régionale) da França, criado em 1963, cujo objetivo 

era estabelecer a relação entre o crescimento econômico e a dinâmica da ocupação do 

território, sendo a estratégia descentralizar atividade econômica do território. De acordo com 

Jaccoud (2001), sua função era dupla: elaborar projetos ou planos de ação e impulsioná-los no 

âmbito dos ministérios e demais órgãos da administração pública. Teria função de cunho 

estratégico e não operacional.  

A partir das ações propostas pelo PDN 2013-2017 é possível analisar e ter uma visão 

geral do que se pretende quanto ao desenvolvimento econômico e territorial do País. Percebe-

se uma descrição da abrangência dos "Projetos estruturantes" e revela a possível eficácia na 

distribuição da infraestrutura responsável pelo desenvolvimento equalizado do território. 

Dentro desta restruturação, “Estão identificados 126 projetos estruturantes na província de 

Luanda, que correspondem a um terço do universo de projetos desta natureza e a 26% do total 

de investimento estimado para o mesmo” (PLANO NACIONAL DESENVOLVIMENTO, 

2012, p. 158). 

Se analisarmos com cautela os números dos chamados "Projetos estruturantes" expostos 

no Plano Nacional Desenvolvimento (2012) e olharmos para as opções estratégicas definidas 

para Luanda em relação a cada província, notaremos uma enorme discrepância entre a ideia 

do desenvolvimento regional equalizado e a descentralização de Luanda que se pretende. 

Nota-se que, quase 30% dos maiores e mais importantes investimentos estão direcionados 

para Luanda10

                                                            
10 81 destes projetos pertencem a clusters prioritários - nomeadamente Energia e Água, Habitação e 

Transportes e Logística -, absorvendo mais de três quartos do investimento estimado para a província em 
projetos estruturantes. Incluem-se neste grupo: a criação de unidades habitacionais, nomeadamente a construção 
de cerca de 87.000 unidades habitacionais sociais, evolutivas ou económicas; a criação de infraestruturas de 
abastecimento de água, distribuição de eletricidade, saneamento ou tratamento de águas residuais; a construção 
de vias de acessibilidade ou de infraestruturas pesadas de transportes, como os novos aeroporto e Porto de 
Luanda. Os restantes projetos estruturantes dividem-se entre os outros clusters - com destaque para o Turismo e 

. O que se justifica de alguma forma pela dimensão das demandas de Luanda. 
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Porém, coloca em questão a possibilidade de distribuição do desenvolvimento e da população 

que incha a cidade capital. 

As opções estratégicas para as províncias, principalmente as do norte, visam mais a 

manutenção de Luanda do que o próprio desenvolvimento. Principalmente as grandes 

produtoras de petróleo. De acordo com a análise feita a este plano, apenas a província de 

Benguela [que se situa no litoral sul próximo ao planalto central], apresenta certa autonomia e 

real perspectiva de desenvolvimento e integração nacional e internacional. 

As estratégias adotadas no plano Parisiense, como fortalecer a rede urbana no país, 

chamadas de “metrópoles de equilíbrio” ou “polos secundários” com a função de oferecer 

serviços à população, contrabalançando a influência da região parisiense, são praticamente as 

mesmas descritas no mapa de desenvolvimento do Plano Nacional Desenvolvimento (2012). 

Ainda de acordo com Jaccoud (2001), no plano Mundial, principalmente na Europa, as 

políticas de desenvolvimento Regional se estenderam até o final da década de 1970 com três 

princípios: atração de empresas de alto potencial, desenvolvimento de programas de 

infraestrutura, e zoneamento do território e desenvolvimento de programas de estímulo de 

investimento no âmbito regional. Na década de 1980 consolida-se uma crítica à teoria dos 

polos, que buscava a difusão do desenvolvimento a partir da consolidação de empresas. A 

teoria dos polos de crescimento foi desenvolvida por François Perroux e Jacques R. 

Boudeville na década de 1960 como tentativa de solucionar os problemas criados pelos 

desequilíbrios regionais existentes nos diversos países. O autor ainda coloca que, “o 

crescimento não surge em toda parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades 

variáveis, em pontos ou polos de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com 

efeitos finais variáveis, no conjunto da economia” (PERROUX, 1967, p. 164). De acordo com 

Jaccoud (2001), as hipóteses que asseguravam a teoria dos polos foram contestadas, pois as 

atividades das indústrias já não estavam influenciando o desenvolvimento das regiões. 

Para Angola, esta contestação ainda não caberia. Uma vez que, apesar de 

desestabilizadoras e ao mesmo tempo ser responsável por criar uma atmosfera de crescimento 

e progresso, a indústria petrolífera ainda desempenha o papel daquela a que Perroux atribuiu o 

nome de indústria motriz. Assim sendo, apesar de Angola ser grandemente caracterizada por 

uma economia informal do terceiro setor, ainda é a indústria a principal força motriz que está 

                                                                                                                                                                                          
Lazer, onde existem vários investimentos previstos para a Ilha de Luanda e para a área do Futungo de Belas –, e 
as outras atividades – onde estão previstos investimentos significativos nas áreas da Administração Pública, 
Educação e Cultura e Empreendedorismo e Desenvolvimento, respectivamente em projetos ligados à capacitação 
para a descentralização, à governação electrónica, à construção de infraestruturas educativas ou, ainda, em 
infraestruturas de apoio à ZEE de Luanda. PND (2012). 
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na base do desenvolvimento dos polos. Á exemplo deste fato está à indústria petrolífera e 

diamantífera, como mencionado que, colocam Luanda no contexto da economia global. Ainda 

que em muitos casos, Lunda seja apenas a representação administrativa destas empresas, pelo 

fato de a maior parte da produção industrial propriamente dita não se dar em sua maioria em 

Luanda.  

De acordo com o mapa do PDN, podemos observar que, se aplicados, os polos exercem 

uma extrema importância no desenvolvimento e estruturação territorial. Promovem equilíbrio, 

integração e regionalização, tal como espelha a figura 3. 



47 
 

 

Figura 3 – Estratégia de desenvolvimento territorial - Angola 

 
Fonte: Mapmaker (2014).  Elaboração do autor. Adaptado a partir da imagem de estratégia de 
desenvolvimento territorial do Plano de Desenvolvimento Nacional 2013-2017. 
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A polarização urbana é um elemento susceptível ás cidades. Principalmente aquelas que 

crescem rapidamente em relação a uma região e dentro de uma grande dinâmica 

socioeconômica. Sempre que acontece, espontânea, positiva ou negativamente, como ela bem 

pode ser; a polarização interfere ou é aplicada rapidamente como objeto de planejamento 

regional. De acordo com Campos (1952 apud SOUZA, 2005), a noção de crescimento 

polarizado dominou o planejamento regional em vários países. Como sutilmente referido 

anteriormente, lembra-se que na França surgiu o programa das oito metrópoles nacionais de 

equilíbrio (em relação à capital) e cinco cidades novas foram implantadas em torno da região 

parisiense; da mesma forma, 14 cidades novas foram criadas na Inglaterra para contrabalançar 

a influência excessiva de Londres. No Brasil, os investimentos do Plano de Metas foram 

concentrados em torno das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, para o aproveitamento das 

economias externas existentes nessas áreas urbanas. 

Os conflitos trazem, além de seus malefícios, consequências trágicas e traumáticas. Por 

outro lado, para o poder público o fim dos conflitos pode significar o caos perpétuo, ou uma 

grande oportunidade para o planejamento regional e urbano, tal como aconteceu na França 

após a segunda guerra Mundial. Para Angola, após conquistar sua independência e ultrapassar 

os problemas da guerra civil, começa-se agora, uma abordagem a respeito da reorganização e 

estruturação do espaço, regionalização e planejamento urbano.  

Para os países da África tropical do qual Angola faz parte, Rochefort (2003, p.115) 

explica que, “após a independência dos países desta região da África, por volta de 1960, 

também se começou a falar de regionalização” tomando como referencia a Costa do Marfim e 

o Senegal. 

A década de 1960 foi para os países da África tropical o auge das grandes mudanças e 

desequilíbrios na estrutura política e social. O autor traz a questão das disparidades e a 

vontade de equalizar o desenvolvimento regional como a principal justificativa apresentada 

por alguns planejadores para a regionalização dos países em desenvolvimento. Ainda de 

acordo com o autor, esta regionalização era apoiada pelos esforços de intervenção do poder 

público na organização do espaço nacional (ROCHEFORT, 2003).  

Angola percorre atualmente um novo caminho na organização do seu espaço regional 

tendo Luanda como objeto de planejamento e ponto de partida para a compreensão dos 

fenômenos urbanos. De modo geral, as 18 províncias que constituem o território nacional 

sofreram, não só com as condições do contexto referido da guerra, mas também, com o tipo 

ou a falta de um plano de desenvolvimento nacional. O modelo político de gestão territorial, 

imposto pela centralização e hierarquização do espaço nacional a partir de Luanda como o 
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único e principal centro de desenvolvimento urbano, faz com que, todas as principais cidades 

dependam dela em todos os aspectos. Por este motivo, apesar do esforço do governo para 

reorganizar o espaço urbano e regional, nota-se, um claro desequilíbrio na estrutura 

sociopolítica e espacial do País e dificuldades de alcançar um desenvolvimento regional 

equalizado. Para Rochefort (2003, p.115),  
a intenção de regionalizar, no sentido de reequilibrar o espaço, é ligada ao fato de 
que os espaços de um País em desenvolvimento são espaços muito desequilibrados 
do ponto de vista da localização dos fatores de desenvolvimento e da localização da 
renda familiar. 

 
 No caso de Angola, em especial de Luanda, um dos grandes fatores de desequilíbrio 

socioespacial é a desigual distribuição da renda e a concentração da riqueza numa pequena 

parcela da população que se encontra no território da capital. 

Relativamente à polarização em Angola, a situação é bastante clara quando analisamos 

o caso da capital que atrai para si, espontânea ou propositalmente, todos os fatores inerentes a 

este processo. Seja pelas políticas estabelecidas de gestão territorial, seja pela consequência 

da instabilidade política ou militar que o País viveu, ou ainda pelo imperativo da situação 

socioeconômica, assim como da mobilidade e acessibilidade territorial. O que fez com que os 

polos urbanos do interior do País se submetessem a uma influência intensa e direta, constante 

e negativa por Luanda.  

A concentração de oportunidades na província capital, em detrimento da falta delas em 

outras províncias, seja no ramo acadêmico, cultural, e socioeconômico; - gerado pelas 

oportunidades das indústrias petrolíferas, diamantíferas, de construção civil, de serviços, e até 

mesmo do comércio informal, atrai para a capital, maior parte da população urbana de alto 

potencial das grandes cidades como Huambo, Benguela, Huíla, Kwanza Sul e outras, gerando 

um alto desequilíbrio regional no quesito demográfico e socioeconômico. Neste caso, Luanda 

aparece como um polo de crescimento, mas não como um polo de desenvolvimento. Pois, de 

Acordo com Souza (2003, p. 33), “um polo de crescimento só se tornará um polo de 

desenvolvimento quando provocar transformações estruturais e expandir o produto e o 

emprego no meio em que está inserido”. O que ainda não acontece com esta cidade.  

O potencial de Luanda vem crescendo cada vez mais, em detrimento do 

enfraquecimento das outras províncias, mesmo depois do advento da paz. Verifica-se ainda 

um contínuo crescimento dos conflitos espaciais e das movimentações migratórias. Deste 

modo, a capital se constituiu no maior centro de produção e consumo, de maior fluxo de 

trocas comerciais e atividades industriais, sendo o principal centro das tramas de produção e 

desenvolvimento político, cultural e urbano.  
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Por outro lado, vários problemas urbanos surgiram devido a este processo, dentre eles a 

problemática da conurbação que de alguma forma foi sustentada pela mobilidade urbana. O 

sistema de circulação e transporte de Luanda é um dos elementos de debates cotidianos de 

interesse social. Pois afeta não só a sua população, mas a economia e o estilo de vida destas. 

Razão que nos leva, no decorrer deste trabalho, a caracterizá-lo e compreendê-lo numa 

abordagem mais ampla. 

 

2.7 Conurbação 

 

O crescimento desenfreado da população, a consequente expansão do tecido urbano, 

motivada pelos fenômenos migratórios, acelerou o acontecimento da conurbação que se 

iniciou com o crescimento dos musseques Development Workshop (2005). Com o 

crescimento da cidade legal e das zonas suburbanas, assiste-se um deslocamento maior das 

populações já caracterizadas periféricas em relação ao centro da cidade para territórios mais 

distantes. Esta ocorrência acabou por conurbar a cidade capital com outros municípios 

vizinhos e alargando desta forma, cada vez mais, a mancha urbana numa conformação 

peculiar e cheia de especificidades.  

A conurbação, processo que segundo Villaça (1998) ocorre quando uma cidade passa a 

absorver núcleos urbanos localizados a sua volta, pertençam a ele ou não, é um fenômeno 

urbano contemporâneo e mundial. No atual contexto, a conurbação se insere como 

consequência dos fenómenos de crescimento demográficos e a sequente expansão urbana que 

Luanda vem atravessando. A vinculação econômica e social dos municípios e atuais 

centralidades tornam-se cada vez mais intensas na existência de uma cidade central – neste 

caso, o município de Luanda - que acaba por polarizar a região e promover forte urbanização 

no seu entorno. Seja bem estruturada ou apenas em forma de musseques.  

De acordo com a Development Workshop (2005), durante o ano de 2001, centenas de 

famílias foram removidas por decisão do Governo provínciasl de Luanda da área do Boavista 

[situado numa encosta, entre o porto e a área de habitações de alta renda do Miramar] e 

realojadas depois do município de Viana, longe dos empregos, dos transportes e dos serviços. 

Esta ocorrência tem se repetido em várias regiões da cidade capital, dando lugar ás ações 

típicas da gentrificação. 

A promoção da conurbação intencional, como estratégia de planejamento regional 

exposta no PDN 2013-2017 é na verdade, resultado do crescente estado de expansão de 

Luanda, bem como do descontrole e da falta de regulamentação do uso e ocupação do solo 
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que já se verificava a partir da década de 1970 e 1980. O que significa que esta estratégia é 

mais facilmente identificada como uma ação mitigadora do que um planejamento. Pois 

continua sendo aplicada atrasadamente e como consequência de um acontecimento e não 

como motivo para um acontecimento.  

Embora se tenha publicado, segundo a Development Workshop (2005) a lei sobre a 

autoconstrução, na tentativa do governo, suprir a necessidade de habitação da população, esta 

lei não surtiu efeito consistente devido à demanda ter sido maior que a oferta e principalmente 

que à capacidade técnica do estado, em acompanhar e executar o processo. De acordo com 

Cain (1987, apud Development Workshop, 2005), houve uma iniciativa, num esforço 

conjunto entre a Development Workshop (DW)-Angola e o Departamento Nacional de 

Urbanismo (DNU) para criar o Gabinete de Reabilitação dos Musseques (GARM). Segundo a 

Conferência do Habitat sobre Assentamentos Humanos realizada em Istambul em 1996, 

(DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005), esta foi uma das melhores práticas11

A conurbação que originou a metropolização de Luanda tem aumentado à deterioração 

das infraestruturas urbanas pelo fato de na prática e administrativamente, as regiões 

conurbadas passarem a sobrecarregar a deficiente infraestrutura urbana da capital. Pois em 

Luanda, este fenômeno ocorre numa velocidade maior do que a preparação administrativa e 

técnica do governo de fazer frente aos problemas e necessidades básicas da sociedade urbana. 

Com efeito, não haverá mudanças que tragam melhorias neste processo, caso se continue a 

apoiar as ações de desenvolvimento regional no atual modelo de gestão urbana e territorial, 

caracterizado por uma excessiva centralização dos poderes administrativos e a falta de 

democracia nos debates e participação ativa no processo de reestruturação urbana.  

. 

O processo de conurbação acabou por gerar uma nova configuração territorial da 

província de Luanda tal como podemos observar na figura 4, atualmente considerada região 

metropolitana. Os limites da antiga configuração territorial (figura 5) foram rompidos e deram 

lugar a uma nova era de planejamento territorial.  

 

 
 

                                                            
11 (...) O projeto levado a cabo por esta equipe, tornou-se piloto para o desenvolvimento de estratégias de 

mobilização social, para o fornecimento de serviços urbanos básicos e de gestão comunitária e de distribuição de 
água por comités eleitos. Mas não foi capaz de se desenvolver para responder ao rápido aumento da procura. 
Jenkins, Robson e Cain, (2002 apud DW-Angola 2005, p.73). 
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Figura 4 – Nova configuração territorial de Luanda (a partir de 2013) 

 
Fonte: MapMaker (2014). Elaboração do autor.  
 
 
Figura 5 – Antiga configuração territorial de Luanda 
 

 
Fonte: MapMaker (2014). Elaborado pelo Autor. 

 

Esta nova era de planejamento, acompanhada de discursos teóricos de descentralização 

e desenvolvimento, precisa ser acompanhada não só, pela participação ativa dos agentes 

políticos, acadêmicos e da sociedade civil, mas também num esforço de mudança de 

mentalidade e atitudes administrativas que visem a realização efetiva destas políticas.  
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Os debates da nova conformação territorial já era uma intenção anterior e apoiada por 

um dos planos de 2007, cujo objetivo foi traçar diretrizes e estratégias para o Plano de 

Desenvolvimento 2009/2013, para Luanda e Bengo e acabaram por gerar, como resultado, 

uma nova conformação territorial para a província de Luanda (figura 4). Esta nova 

configuração foi uma previsão do plano citado, como forma de estender as ações espaciais de 

Luanda. Hoje, existe uma grande diferença em termos de tamanho e forma entre o antigo 

território de Luanda, (figura 5) e a atual configuração (figura4). Nota-se de acordo com os 

mapas, que a província de Luanda conurbou-se com a província do Bengo e acabou por tomar 

parte de seu território. 

De acordo com o entendimento que se tem a partir das reflexões de Villaça (1998), a 

conurbação em si, nem sempre é um problema. Para Luanda, por exemplo, pode ser uma 

oportunidade de descentralização e desenvolvimento do território nacional. Porém, não basta 

conturbar. É preciso que esta ação seja acompanhada de várias ações. Como vimos no estudo 

do Plano Nacional Desenvolvimento (2012), é possível verificar em seu mapa, as várias 

intenções da promoção da conurbação como política de descentralização da capital com o 

objetivo de vetorizar o desenvolvimento para as diferentes cidades de alto potencial 

econômico e infraestrutura. 

É importante lembrar, que o crescimento de Luanda, embora tenha se dado em várias 

direções, o sentido vetorial da localização do Bengo foi favorecido pelo fator mobilidade, uma 

vez que neste sentido, situa-se uma das rodovias mais acessadas e importantes de Luanda. 

Além disso, e de acordo com o relatório anual do CEIC-UCAN (CENTRO DE ESTUDOS E 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, 2013), esta vetorização está relacionada com a criação de 

zonas especiais de fomento do crescimento. Além de dar acesso á região centro e sul do País e 

outras regiões. Além disso, os municípios mais populosos de Luanda situam-se nesta direção 

bem como as principais ações e trocas comerciais e econômicas. Com esta conurbação, 

Luanda passou a desempenhar uma função de região metropolitana como referido no PDN. A 

forma da nova configuração de Luanda, ganha notoriedade a partir da publicação dos 

resultados preliminares do censo de 2014, único desde 1970. 

A continuidade do tecido urbano se verifica, ou através da construção de novas 

centralidades ou através do crescimento de infraestruturas importantes como aeroportos, 

rodovias ou até mesmo pelos musseques. Ainda que se observe o surgimento de grandes 

empreendimentos na nova área de expansão tal como aborda Bettencourt (2011), estes são 

construídos principalmente (por meio da remoção forçada de populações urbanas de classe 

baixa), dentro da cidade antiga consolidada, dotada de infraestrutura urbana. Estas ações 
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ocorrem sobre a justificativa da reestruturação urbana, com a qual se apresenta o fenômeno da 

gentrificação. O termo “gentrification” foi criado para explicar o repovoamento de bairros 

desvalorizados de Londres por famílias de baixa renda na média dos anos de 1960. Portanto, 

deixa de ser uma anomalia local do mercado imobiliário de uma grande cidade para se 

desenvolver como um componente residencial específico de uma ampla reformulação 

econômica, social e política do espaço urbano (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006). 

Palavras como; “Renovação Urbana”, “Restauração” e “Revitalização” são termos 

geralmente usados para validar a transformação dos tecidos urbanos consolidados, com a 

ausência de participação e debate entre os agentes culturais e sociais envolvidos no processo. 

Segundo os resultados preliminares do censo, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística 

de Angola (ANGOLA, 2014), 97,5% da população de Luanda é urbana. Contra os 62,3% da 

população urbana de Angola. Por este motivo, a população não deve apenas, ser utilizada 

como elemento legitimador da vontade da classe dominante, tal como se tem verificado, mas 

como parte do planejamento. Para Oliveira (2006, p. 37), abordando questões sobre o 

planejamento participativo no Brasil, explica que; 
 

o planejamento participativo é, o planejamento que integra a população na 
identificação e elaboração de propostas para o planejamento socioambiental do 
município incluindo questões tanto de ordenamento do solo como de saúde, 
educação, infraestrutura etc., assim como as de fiscalização das diretrizes 
implementada.  

 

Na continuação do raciocínio, o autor analisa o planejamento participativo no Brasil, e 

explica que, a maioria das decisões importantes e que afetam diretamente a população, ainda 

são tomadas apenas nas esferas institucionais políticas e econômicas. Comparativamente a 

Angola este comportamento é ainda pior, por não se aplicar ou não se dar a importância do 

planejamento participativo para a sociedade e para as cidades. Esta tem sido uma das lutas de 

alguns setores da sociedade civil tais como a DW-Angola e outras, que tem incentivado ações 

de planejamento participativo em Angola, principalmente dos locais onde eventualmente 

possa ocorrer qualquer tipo de ação urbana. O contrário do Estado, que normalmente usa a 

força da Polícia para resolver questões de conflitos espaciais. Por outro lado, entende-se que, 

o modelo político descrito pelo CEIC-UCAN (CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA, 2013), de gestão urbana e territorial tenha suas peculiaridades e limitações. E 

por tanto, influências sobre a democratização do uso e ocupação do solo urbano. 

Após a exaustiva análise e discussão fundamental a respeito dos vários aspectos e 

conceitos gerais e específicos do espaço urbano de Luanda e do território de Angola, bem 
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como dos seus elementos inerentes; através do apoio e embasamento teórico dos autores e 

conceitos revisados, espera-se que se tenha chegado á uma compreensão mais ampla para 

continuidade da discussão do presente tema.  
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3 ANGOLA DOS PORTUGUESES - ANGOLA DOS ANGOLANOS 

 

O território de Angola é constituído por dezoito províncias. Possui atualmente uma 

população estimada em 24 milhões, contra os 5,6 milhões de habitantes em 1970. Da 

população atual, 62,3% vive em área urbana (ANGOLA, 2014). Luanda é a mais populosa.  

 De economia emergente, baseada principalmente na exploração do petróleo e 

diamantes, apesar de possuir uma vasta acumulação de recursos naturais. É também 

caracterizada por uma diversa economia informal desenvolvida nos grandes centros urbanos. 

O País esta inserido nas diversas tramas da economia global devido seus recursos e a nova 

condição politica e econômica. Luanda é a capital e maior centro urbano.. Angola está 

localizada no continente Africano (figura 6), e faz parte da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). De expressão portuguesa, foi durante 

quinhentos anos colônia de Portugal. É um espaço de extremos. Sua população é constituída 

de uma rica diversidade étnica e cultural. Suas condições climáticas e geográficas são alguns 

de seus pontos fortes. 

 

Figura 6 - Localização de Angola no continente Africano 

 
Fonte: MapMaker (2014).  Elaboração do autor 

 

O entendimento da atual conformação sócio territorial de Angola torna-se possível e 

claro, com o acompanhamento dos relatos do seu processo histórico e das particularidades do 

desenvolvimento urbano de Luanda. 

O primeiro recorte deste relato faz referência ao período pré-colonial como um dos 

períodos marcantes na conformação socioespacial. Após este, o território “primário,” dos 

povos nativos, bem como as suas formações socioculturais e espaciais, acabam por ser 

profundamente afetadas, adquirindo novas formas e características. De acordo com Oliveira 



57 
 

 

(1999), o território Africano tinha uma configuração e organização sociopolítica própria e 

estruturada, dotada de limites territoriais mais ou menos precisos e delimitada.  

Conforme descrito na (página da Deutsche Welle) por Sampaio (2013a) a respeito da 

expansão marítima portuguesa, que tem inicio com a conquista da cidade de Ceuta no norte de 

África em 1415. Esta conquista se consolidou e deu origem a partilha do território do 

continente no século XIX pelas potências coloniais europeias.  

Esta partilha foi feita com certa autoridade político-administrativa, ignorando, em larga 

medida as coletividades e os limites pré-existentes, além de aspectos culturais e etino-

linguísticos. Embora a narrativa histórica do descobrimento da África pelos Europeus, mais 

especificamente os Portugueses, que no final do século XV em 1482 chegam a Angola, no 

estuário do rio Congo (Zaire), cidade de Mbanza Congo no norte de Angola. É o aclamado 

grande descobridor Diogo Cão, que mais tarde, vem a conquistar o reino do Ngola12

 

. Os 

argumentos registrados como “grandes descobrimentos” são contestados por alguns críticos e 

historiadores Africanos que sustentam que África e no caso Angola, foi encontrada e não 

descoberta. Esta reivindicação está baseada no fato de que, embora não tivesse ainda, nesta 

época, suas fronteiras limítrofes delineadas como se apresentam atualmente, que segundo 

Oliveira (1999): 

São frutos dos tratados da Conferencia de Berlim firmado entre Portugal e as várias 
potências coloniais sobre a sentença arbitral do soberano Italiano que, em regra geral 
ignoraram os direitos dos Africanos e, por vezes, até mesmo a importância dos 
acidentes geográficos.  

 
 

Angola já era parte de um território existente com outro grau de organização social e 

político, nomenclatura e relações socioespaciais. Seus limites estavam traçados através de 

elementos naturais com base nos aspetos culturais, étnicos e de domínio militar.  

Segundo Oliveira (1999, p. 59), “o caráter arbitrário e artificial deste traçado territorial 

(Europeu) constituiu uma ruptura no processo histórico e cultural das sociedades africanas e 

sobre tudo, a origem da sua desagregação”. Pois, esta decisão provocou uma cisão da longa 

sedimentação cultural. Tal como dito anteriormente, esta região da África subsaariana, já era 

um estado organizado social e politicamente, formado por vários sub-reinos que se submetiam 

ao seu domínio enquanto mais poderoso, Este tipo de organização conduziu a formação de 

sociedades relativamente complexas, cujas bases estruturais eram: a Família, o Clã e a Tribo. 

                                                            
12 Reino Ngola eram povos pertencentes aos grupos etnolinguísticos Kimbundos que eram quase o dobro da 
população do reino do Congo. Luanda e sua população original fazem parte deste reino. 
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Os povos Khoisan (bosquimanes e hotentotes) eram, segundo Oliveira (1999, p. 89), o grupo 

humano que há mais tempo ocupava o território angolano (pouco mais de 11.000 anos). 

Porém, o autor refere-se aos Cuissi e seus antepassados como alguns dos povos mais antigos 

por terem habitado o deserto do Namibe, a sul de Angola há cerca de 3000 anos. 

Apesar dos factos e antiguidade destas formações sócio espaciais em Angola, o primeiro 

estado organizado conhecido, segundo a estrutura geral da civilização bantu13

Esta organização política e social está baseada no reconhecimento de um chefe de 

linhagem que são também os chefes da terra que impõem sua autoridade pela força das armas 

subjugando outras linhagens e fazendo assim, surgir o estado que se sustém pela 

superprodução da aldeia. Ou seja, surge um estado em um território contendo certo numero de 

aldeias onde a autoridade política de um chefe ou Rei (Soba) é reconhecido. Nesta altura, 

tanto os povos ainda itinerantes (caçadores e coletores de frutos) como os sedentários, 

conheciam bem seus limites territoriais demarcados pelos elementos da natureza e pelo 

domínio da força política dos chefes dos reinos. 

, é o Reino do 

Kongo, cuja fundação teria tido lugar no século XIII (OLIVEIRA, 1999).  

É neste contexto, que as incursões portuguesas acompanhada das ações missionárias, 

chegam a Angola, convertendo o soberano Rei Ngola ao cristianismo, tomando o nome de 

Dom Afonso I. Com este fato, os Portugueses começam a ter mais facilidade de negociar e 

introduzir-se no território de Angola, para somente mais tarde conquistar e iniciar as incursões 

de exploração, devido a resistência inicial topografia do lugar não favorável (OLIVEIRA, 

1999).  

Na figura 7 observamos uma audiência dos portugueses com a família Real do Reino do 

Congo. O que comprova que as relações bilaterais eram inicialmente de igualdade e respeito 

no mesmo nível. 

                                                            
13 Bantus - refere-se a [famílias] de grupos que usavam uma raiz ntu para [pessoas]: muntu, singular, e Bantu, 
plural, Henderson (1990). 
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Figura 7 - Encontro de portugueses com a família real do Reino do Kongo 

 
Fonte: NordNordWe. 

 

Além dos Portugueses - colonizadores principais de Angola, os Holandeses marcaram 

presença neste território numa ocupação temporária que se deu entre 1641-1648. Além dos 

agentes estruturadores do espaço pré-colonial e colonial faz-se referencia á influencia e 

participação indireta do poder da Inglaterra, Alemanha, França e Itália, pela importância que 

tiveram na relação com o processo de colonização de África. 

Segundo Sampaio (2013a), o sistema econômico colonial em Angola assentou, 

sobretudo, no lucrativo comércio de escravos. Explica ainda, que a maior parte da mão de 

obra escrava seguia para o Brasil, para as ilhas da Madeira e para São Tomé. Além dos 

propósitos de evangelização, durante os quinhentos anos, cerca de cinco séculos de 

colonização, Portugal tirou partido comercial do território angolano, extremamente rico em 

recursos naturais (petróleo, diamantes, ouro, chumbo, volfrâmio, ferro, cobre e outros). Este 

processo de exploração econômica foi possibilitado pela instalação da ferrovia que atravessa o 

País do leste a oeste, principalmente, e nada tinha a ver com a acessibilidade dos nativos em 

sua ideia original, a não ser a exploração e tráfico de escravos do interior do País conforme 

abordado anteriormente. Além da exploração comercial, tal como relata Oliveira (1999). Já 

estava, nesta altura, instalada de maneira clara uma posição de domínio sobre o território de 
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Angola. Após a conquista do reino do Congo, os colonizadores se estabeleceram na região 

costeira de Luanda, de onde engendravam suas operações de ocupação e domínio do interior 

do território. Estas ações foram acompanhadas de uma gradativa evolução e desenvolvimento 

do aglomerado urbano de Luanda tal como se pode verificar nas imagens a seguir (figura 8).  

 

Figura 8 - Primeiros assentamentos da cidade de Luanda no inicio da era colonial 

 
Fonte: AHU_ICONI- Lisboa. 
 

As gravuras mostram a instalação das cidades alta e a baixa que se localizavam junto ao 

mar e fazem referencia aos anos de 1576 á 1593. Nesta altura, a cidade baixa (localizada na 

marginal junto ao porto) era muito mais desenvolvida e populosa em relação á cidade alta que 

mais tarde, veio a se tornar no centro nobre e político, com o palácio da presidência e o 

episcopado e outras infraestruturas importantes instaladas neste local até o atual momento. 

Inicialmente, as duas cidades eram ligadas por uma ladeira como se pode observar a diante na 

figura 9. 

Com a evolução dos primeiros aglomerados urbanos de Luanda, deu-se o 

desenvolvimento do processo de urbanização da capital, alterando, não só as características 

físicas deste espaço, mas também, as relações políticas, sociais, culturais e de mobilidade.  

 

 

 
 



61 
 

 

Figura 9 - Primeiras infraestruturas de Luanda ao longo de sua baía. Vista da Ilha 

  
Fonte: Sousa Machado-Lisboa 

 

Figura 10 - Esboço de uma das primeiras plantas da cidade de Luanda 
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Fonte: Sousa Machado-Lisboa 
A figura 10 foi desenhada na segunda metade do século XIX. Mostra o traçado da 

cidade de Luanda bastante regular, se comparado a Lisboa, embora o traçado das vistas não 

esteja contido numa malha regular, Não se encontram mais ruas tortuosas e becos sem saída 

como era típica do urbanismo português. Com esta figura (10), é possível ter uma ideia das 

mudanças que ocorreram no espaço urbano de Luanda e como outras e várias mudanças 

continuaram a acontecer até a consolidação da cidade nas décadas mais recentes.  

Com esta imagem é possível localizar algumas das primeiras infraestruturas importantes 

como o forte, que atualmente é o museu das forças armadas, o porto, a igreja matriz, e a 

cidade alta, que era e ainda é uma área nobre administrativa, onde atualmente está localizado 

o palácio presidencial e outras infraestruturas governamentais e religiosas importantes. 

De acordo com Henderson (1990), apesar deste domínio colonial, os portugueses 

sempre enfrentaram resistência de outros Reinos nativos e os chefes que não se dobraram á 

sedução portuguesa. Alguns dos nomes mais emblemáticos desta resistência são: Bailundo – 

rei dos Umbundus na região centro-sul; Mandume – rei dos Kwanhamas na região sul; 

Ndunduma na região leste, a respeitada rainha Ginga da região norte e noroeste, além de 

outros. Percebe-se que o território de Angola era bastante rico em termos étnicos. Estas 

diferenças também culturais, dos vários reinos, serão reproduzidas mais tarde em forma de 

conflitos no espaço urbano de Luanda. Pois, estes Reinos, além de lutar contra os portugueses, 

sempre lutaram entre si. A posterior guerra civil que vai se instalar no território, em parte é 

resultado da inflamação das desavenças étnicas e culturais tal como aborda Chaves (2008). 

Por este motivo, urge a necessidade de compreender estes fatores socioculturais e étnicos.  

A partir do século XIX, a resistência contra a colonização portuguesa tomou outra 

forma e dimensão, á medida que a história e a política global tomavam novos contornos e 

desfechos, começando com a abolição da escravatura e a pressão internacional para 

descolonização do continente, (OLIVEIRA, 1999). 

Em 4 de fevereiro de 1961 deu-se início formal a luta armada pela libertação e 

independência de Angola. Em paralelo, ocorreram várias negociações dos movimentos com 

os Colonos para entrega da independência pacífica Chaves (2008). Esta estratégia não 

funcionou. Pelo contrário, foi elevado á um nível de conflito maior. De acordo com a 

Fundação Agostinho Neto (2012), o estopim deste conflito foi a dura repressão dos Colonos 

contra os trabalhadores das plantações de algodão da empresa luso-belga Cotonang. Além da 

influência da independência do Congo em Junho de 1960. Alguns historiadores relatam que 

foi em Outubro de 1960 que os camponeses revoltaram-se, destruindo plantações, pontes e 
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casas devido às condições de trabalho escravo a que estavam submetidos e, ainda, que em 

janeiro de 1961, os colonos portugueses, reprimiram cerca de 20 mil camponeses angolanos, 

naquilo que ficou conhecido como o massacre da Baixa de Cassanje14

 

 (figura 11). 

Figura 11 - Agricultores da Baixa do na colheita de algodão e revolta armada 

 
Fonte: Fundação Agostinho Neto (2013). 
 

A revolta do povo Angolano contra os portugueses durou cerca de uma década e meia. 

Durante este período, foram várias as transformações ocorridas no espaço e no território deste 

País. As movimentações internas e externas se intensificaram e houve uma grande influência 

da situação política e militar dos países vizinhos, bem como da comunidade internacional. Em 

1975 assiste-se a saída dos Portugueses de Angola, seguida da proclamação da independência 

nacional. Após a ocorrência deste episódio, o País mergulhou em uma generalizada guerra 

civil. 

Os episódios da guerra civil foram engendrados por distintos grupos armados que 

vinham se formando principalmente desde a década de 40 e que mais tarde se tornaram nos 

principais movimentos de libertação nacional. Estes movimentos foram: a UPA - União dos 

Povos de Angola. Albergava maior parte dos revolucionários e tinha suas raízes ligadas ao 

norte do País na etnia Bacongo. Mais tarde, veio a dissolver-se nos três principais 

movimentos anti-colonos que se encontravam nas várias partes do território de Angola. O 

MPLA - Movimento Popular de Libertação de Angola que predominava na zona de Luanda e 

por tanto na etnia Kimbundo. Foi fundado e liderado até 1975 pelo Dr. Agostinho Neto - 

primeiro presidente do País e proclamador da independência em Luanda. Seu governo foi 

continuado, após sua morte em 10 de Setembro de 1979, pelo Eng. José Eduardo dos Santos 

que assumiu o poder da nação tornando-se segundo presidente do MPLA e de Angola, desde 

1979 até o presente momento (2014). 

                                                            
14 Baixa de Cassange - é uma imensa depressão geográfica com 80 mil Km distribuídos entre Malanje e a Lunda 
Norte em Angola. Em 1961, a região tinha 150 mil habitantes e os campos de algodão tinham quase 85 mil 
agricultores e respectivas famílias, todos eles coagidos a cultivar e vender o algodão. (Fundação Agostinho 
Neto). 
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Em 1966 surge a UNITA - União Nacional para Independência Total de Angola, com 

predominância na região centro sul do País e por tanto da etnia Ovimbundo. Este movimento 

foi fundado e liderado pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Foi o opositor principal do governo 

do MPLA, contra quem guerreou até a época de sua morte aos 22 de Fevereiro de 2002. Para 

o governo do MPLA, a UNITA foi o principal responsável pela destruição do País, ganhando 

na época, a conotação de rebeldes e terroristas. Por último a FNLA (Frente Nacional de 

Libertação de Angola), Ocupou, nos primeiros momentos após a independência, o norte de 

Angola com predominância de povos Bakongos. Seu Líder foi o Sr. Olden Roberto. Não 

prevaleceu durante muito tempo nas guerras civis, reaparecendo em 1991 como partido 

político, na ocorrência da mudança da orientação ideológica do País governado pelo MPLA 

que, deixou o Marxismo-Leninista e tornou-se num governo multipartidário de orientação 

social democrática, mas ainda com fortes heranças do socialismo Marxista-Leninista.  

Dentro desta dinâmica, faz-se uma chamada para relembrar a questão do fator étnico (já 

referido anteriormente), dos movimentos de libertação nacional para analisar os elementos 

fundamentais dos processos espaciais e históricos das guerras em Angola. De acordo com 

Chaves (2008, p. 34), “os conflitos entre povos nativos, no território Angolano, como em toda 

África, sempre existiram e não começaram apenas com os portugueses”. Nesta ótica, as 

guerras civis entre os movimentos, era também fruto das diferenças étnicas e territoriais 

marcadas em sua historia.  

Ainda de acordo com o Autor, a independência foi proclamada pelos três movimentos 

de libertação, cada um em sua área geográfica de jurisdição. Mas foi a proclamação feita pelo 

MPLA na voz de seu então presidente Agostinho Neto aos 11 de Novembro de 1975 em 

Luanda, que ficou reconhecida primariamente pelo Brasil, mais tarde pelos outros países. Este 

ato aconteceu sem um consenso entre os três principais movimentos, como previam os 

acordos de Alvor15

As divergências e falta de união no processo de descolonização, motivadas em parte, 

pela forma como foram delimitadas as fronteiras do País no contexto regional do continente 

. Assim, agravou-se ainda mais a estabilidade das relações políticas entre 

os movimentos de libertação que, nunca foram tão estáveis. Pois, desde o principio, cada um 

nutria a ambição do domínio do País de forma unilateral (CHAVES, 2008, p. 34), 

                                                            
15 Acordos de Alvor - Foi uma cimeira que decorreu de 10 a 15 de janeiro no Alvor, Algarve, para debater a 
independência de Angola. O Acordo de Alvor é assinado no dia 15 de janeiro entre o Governo português e os 
três principais movimentos de libertação angolanos: MPLA, UNITA, e FNLA. Foram estabelecidos os 
parâmetros para a partilha do poder na antiga colónia. O dia 11 de novembro é estabelecido como a data da 
independência do País. No entanto, pouco depois da assinatura do documento, os movimentos iniciam um 
conflito armado pelo controlo do País. Este acordo nunca foi cumprido e começava, assim, a guerra civil em 
Angola. (DEUTSCHE WELLE, 2013). 
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Africano relatados por Oliveira (1999), assim como, o silêncio internacional diante da confusa 

situação e violação dos acordos de Alvor (CHAVES, 2008) que, previa a descolonização 

pacifica e participativa por todos os movimentos, fez com que se intensificassem os conflitos 

civis que se seguiram após a independência. Entre os três principais movimentos: UNITA, 

MPLA e FNLA. O MPLA, tal como já antes abordado tomou as cidades, escorraçou os 

demais movimentos para as matas e ganhou a desistência da FNLA. Enquanto a UNITA, 

defendendo os ideais de: - democracia, multipartidarismo e igualdade entre todos -, 

reagrupava-se e resistia a partir do interior das províncias através das matas. Neste processo, 

assistiu-se uma divisão social e do espaço Lopes (2011). 

De acordo com Oliveira (1999) houve uma certa ingerência de Portugal no processo de 

descolonização, e a influência de outras potencias envolvidas na guerra civil, seja direta ou 

indiretamente, como os Estados Unidos, União Soviética (Rússia), Inglaterra, Holanda, 

França China e outros. O apoio militar aos movimentos civis, em detrimento da troca de 

diamantes - para uns-, e de petróleo - para outros, associado ás diferenças e divergências 

étnicas, apenas pioraram as relações sócio espaciais entre os povos nativos. Acentuaram e 

promoverem ainda mais as diferenças ideológicas, culturais e territoriais já existentes. 

Por muito tempo ecoou nos discursos destes movimentos, tanto para a justificativa da 

guerra ou como solução de se fazer a paz, a possibilidade da divisão do País conforme as 

etnias dominantes. No caso, entre norte e sul, Chaves (2008). Os agentes externos, 

exploradores de Angola, tiraram partido destas guerras e desavenças. Era mais fácil 

dominarem um território fragmentado, do que uma nação unida. Por outro lado, os esforços 

políticos externos na tentativa de causar uma reconciliação nacional fracassaram totalmente. 

As guerras de Angola tiveram vários contornos que não cabe nesta abordagem, discutir 

com detalhes. O que se pode compreender com clareza é o fato de estas guerras, tanto a 

anticolonial, como a guerra civil, ter tido várias influencias externas e terem sido em grande 

medida, responsáveis pela estruturação e conformação do espaço urbano e do território de 

Angola tal como o conhecemos hoje. Por outro lado, cabe frisar que, as consequências deste 

processo não geraram nenhum resultado satisfatório, pelo menos para o País a não ser as 

várias perdas humanas, a destruição de sua infraestrutura, das estruturas culturais e 

socioeconômicas e o visível atraso do País.  

De acordo com Lopes (2011, p. 28), “o conflito militar prolongado gerou, para além das 

deslocações forçadas, outros efeitos indiretos sobre as características da população”. 

Identifica-se ainda neste processo, o aumento da desnutrição, da dependência as ajudas 

humanitárias, a proliferação de várias epidemias, aumento das taxas de mortalidade, de 
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mutilados físicos, viuvez orfandade etc. (LOPES, 2011). Estes problemas se refletem no 

espaço urbano de Luanda, onde durante o período das guerras apresentou-se como porto 

seguro para as populações. 

Apresenta-se a seguir, uma breve periodização dos eventos principais que estiveram na 

base da transformação e conformação espacial do território nacional e do espaço urbano de 

Luanda, como consequência destes conflitos desde o inicio da luta armada de libertação 

colonial até o fim da guerra civil bélica (Quadro 2). 

 
Quadro 3- Resumo dos conflitos e seu impacto sócio espaciais nos diferentes períodos. 

Períodos Acontecimento Consequências 

1961-1975 
Guerras de Libertação contra o 
colonialismo português e 
Independência nacional. 

- Movimento das populações rurais 
em direção ás periferias das 
cidades. 

1976-1991 
Início da Guerra Civil entre os 
movimentos de libertação. E acordo de 
paz. 

- Ocupação da cidade legal pela 
população nativa de Angola. 

1991-1992 Acordo de paz e realização das 1ªs 
eleições multipartidárias. 

- Instituição do multipartidarismo, 
economia de mercado e da 
democracia. 

1993-2002 
Novo período da Guerra civil entre os 
partidos políticos: MPLA e UNITA. 
 Final dos conflitos armados e Acordo 
de paz definitiva. 

-Destruição das cidades e 
paralisação das principais 
infraestruturas do País. 
-Aceleração das migrações das 
populações em direção á Luanda. 

2003-2013 Período de paz reconciliação e 
reconstrução nacional. 

-Aumento do crescimento da 
população de Luanda. 
- Expansão da mancha urbana de 
Luanda. 
- Aumento dos conflitos e impactos 
socioespaciais e ambiental e de 
infraestrutura. 

Fonte: Elaboração do autor. 
 

A periodização dos relatos dos conflitos armados tras uma síntese das lembranças de 

marcas profundas que estão gravadas na história da nação e de sua população (quadro 2). As 

imagens a seguir (figura 12), trazem uma mínima ideia dos eventos ocorridos neste período.  

 

Figura 12 – Eventos da guerra civil de Angola 

 
Fonte: Sampaio (2013b). 
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Vários foram os impactos dos conflitos militar para o País e para Luanda em particular. 

Dentre estes, destacam-se o afluxo em massa de deslocados de guerra para a capital Angolana 

que, de Acordo com Lopes (2011, p. 28,) “tiveram consequências visíveis no plano dos 

assentamentos urbanos, que se foram estendendo ao redor da cidade de forma desordenada” 

(quadro 2).  

Raposo e Carvalho (2001 apud LOPES 2011, p. 28), explicam que, “segundo o Governo 

Angolano, estimam-se quatro milhões de deslocados de guerra no ano de 2000, 100.000 

mutilados, 50.000 crianças órfãs de guerra e 150.000 desmobilizados e antigos combatentes”. 

A situação de conflitos gerou, para além destes, outros efeitos indiretos como o 

desenvolvimento de certas doenças e surtos de epidemias e má nutrição, afetando desta forma 

as características sociais destas populações como a dependência ás ajudas humanitárias por 

muito tempo, mesmo após o término da guerra. 

 

3.1 Migrações e reorganização do espaço 

De acordo com a intensificação da dinâmica dos fluxos principalmente em direção á 

Luanda, tal como explica Lukombo (2007), as migrações determinaram o crescimento 

acelerado da população, um significativo acréscimo dos níveis de adensamento populacional e 

aumento da população ativa excluída das possibilidades de acesso às melhores condições 

sociais, econômicas e de ocupação formal do território. De acordo com a DW-Angola 

(DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005), quanto ao acesso á terra em Angola, [embora tenha 

vindo a mudar; com esforços das Organizações Civis e do governo], o processo ainda 

acontece de maneira informal, principalmente nas áreas mais periféricas (musseques), onde o 

sistema jurídico/administrativo além de deficiente é raro, bem como influenciado por diversos 

atores que formam um sistema complexo de relações fundiárias e financeiras. 

Em síntese, podem-se considerar as guerras, como as principais causas das migrações e 

crescimento populacional das cidades, [neste caso, a cidade de Luanda] apesar do processo 

natural do êxodo rural e das taxas de fertilidade; em detrimento da diminuição populacional 

de outras cidades. Outro aspecto que interfere neste processo migratório são os efeitos das 

guerras sobre as estruturas produtivas e atividades econômicas como, insegurança 

generalizada para os agentes econômicos, limitações severas em detrimento das oportunidades 

em outros locais e paralisações do sistema de circulação e transporte de pessoas e bens. 

(LOPES, 2011).  

Os fluxos migratórios não tiveram inicio apenas com a guerra civil. Na era colonial, este 

fenômeno já acontecia, mesmo com os portugueses que, mandavam para Angola pessoal para 
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apoiar á exploração humana, agrícola e mineira. Mais tarde, entre a década de 1940 á 1960, 

notou-se também uma movimentação dos nativos do interior do planalto central que se 

deslocaram para a Capital com o fim de trabalhar nas atividades portuárias de Luanda e 

Lobito. De acordo com a Development Workshop (2005), estes nativos dirigiram-se ás 

plantações de café e algodão, no auge do crescimento, do desenvolvimento industrial e 

econômico que se verificou em Angola entre 1945-1960. Tais atividades desenvolveram-se 

depois do término da sangria do potencial humano nativo, para a condição de escravos nas 

Américas.  

Após a década de 1960 e devido às guerras, chegavam às grandes cidades e 

principalmente em Luanda, cada vez mais contingentes de nativos, oriundos de aldeias 

distantes que passavam a se instalar nas periferias. Aumentando desta forma a população 

nativa na periferia da capital e nas cidades em geral. Ainda que, para Angola, além das 

migrações, entende-se que as altas taxas de fertilidade estão na base do crescimento 

populacional do País (LUKOMBO, 2007).  

Ainda segundo o autor, houve várias fases de contagem e análises sociais na tentativa de 

se formar um banco de dados estatísticos da população de Angola desde a era colonial. 

Durante os anos passados, muitos estudos e projeções foram realizados. Seja por 

Organizações não Governamentais, como as Nações Unidas, o Banco Mundial, Universidade 

Católica, agentes da sociedade civil, Estado Angolano e outros. Todos, na tentativa de 

apresentar dados estatísticos precisos sobre a população. Esta era uma tarefa difícil, pois, o 

País não oferecia condições de estabilidade para este efeito. Por isso, tais dados, embora tendo 

sido a base para as várias ações de desenvolvimento, ainda não eram considerados completos.  

De acordo com Lukombo (2007), a base de dados estatísticos das décadas passadas 

referentes a Angola são inconsistentes e devem ser analisadas com cautela. O autor relata 

ainda que, no período colonial foram realizados por volta de 18 recenseamentos 

administrativos para aplicação de uma serie de medidas legislativas. Coloca ainda que, o 

primeiro censo da população angolana para fins estatísticos teve lugar em 1940. Mas pode-se 

dizer que a fidelidade destes dados é discutível. A concordância com Lukombo surge, pelo 

fato de nesta época, existir uma série de fatores como; o difícil acesso ás localidades, a 

própria fuga das populações nativas para transferência ou facilitação das informações, a 

situação de conflitos e opressão colonial que já se faziam sentir, entre outros.  

Embora se possa recorrer, para efeitos comparativos em alguns momentos, á dados de 

períodos anteriores, o presente estudo baseou-se principalmente nos resultados preliminares 

do último censo realizados em 2014 pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). O mapa de 
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densidade a seguir (figura 10), apresenta as dezoito províncias que constituem o território, das 

quais sete são mais populosas: Luanda (6.542.944 hab.), Huíla (2.354.398 hab.), Benguela 

(2.036.662 hab.), Huambo (1.896.147 hab.), Cuanza Sul (1.793.787 hab.), Huíge (1.426.354 

hab.), Bié (1.338.923 hab.).  

Quanto à densidade populacional, em Angola existem 19 pessoas por cada Km2 

conforme a (figura 13) a seguir (ANGOLA, 2014).  

O processo migratório atingiu frontalmente a paisagem urbana das cidades em seu 

aspecto físico e social. Uma vez que o espaço urbano, até então, caracterizado pela população 

branca comumente chamada pelos Angolanos de “Caputo” 16, passa a incorporar 

progressivamente a população nativa, ainda que inicialmente sua instalação se desse na região 

periférica. A inserção no espaço urbano causava grande impacto nas populações recém-

chegadas que deviam se submeter ás imposições dos colonizadores que obrigavam estas, a 

abdicar de seus costumes, língua e formas de organização política e cultural. É justamente 

nesta fase que, de acordo com Tonet (2013), aparece a expressão “pretos assimilados” 17

                                                            
16 Caputo era o nome dado pela população nativa inicialmente ás autoridades Portuguesas e mais tarde 
generalizando-se para todos os colonizadores portugueses. A população nativa que de alguma forma usufruiu de 
certo privilégio Português, refere-se a era colonial e de domínio Português como “tempo do Caputo”. Um tempo 
bom e melhor quando comparado ao tempo atual.  

. 

Estes e outros acontecimentos redesenharam de forma particular o território. Diante desta 

abordagem, percebe-se que, Angola dos Angolanos é uma história de adversidades política 

militar e socioeconômica. Hoje, o País desfruta desde 2002 de uma estabilidade militar e 

relativo equilíbrio político. Tal como espelhado nos relatórios da CEIC-UCAN (CENTRO DE 

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, 2013), Angola vislumbra de grandes desafios, 

experimenta grande prosperidade econômica, ainda que esta não se traduza, efetivamente, em 

melhores condições de vida para a população. Ainda nota-se uma grande precariedade em 

quase todas as estruturas sociais, infraestruturas urbanas, déficit de quadros, devido à sangria 

destes por influencia da guerra. Apesar disso, o País mostra sinais de avanços para um 

planejamento regional pensado e menos centralizado. 

17 Assimilação ou a expressão “pretos assimilados” foi uma prática institucionalizada em Angola pelo regime 
português de Salazar. Segundo William Tonet (2013), consistia em transformar o indígena, que adotasse uma 
postura distinta dos da maioria, como renegar a sua cultura, língua, costumes, alimentação, religião e tradição, 
em negros, melhor, indígenas psicologicamente lavados, que renegavam a luta pela independência e por via 
disso, poderiam ascender a certos cargos, na função pública colonial. 
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Figura 13 - Densidade demográfica em Angola  

 
Fonte: Angola (2014). Elaboração e Adaptação do Autor. 
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4 CARACTERISTICAS DA CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DE LUANDA E O 

PLANEJAMENTO TERRITORIAL EM ANGOLA 

 

Capital de Angola, com uma superfície de 24.651 km² (na antiga configuração), 

Luanda, que está localizada no litoral norte do País, possui a maior cidade do território 

nacional, com uma população estimada em 6.542.944 habitantes, de acordo com os resultados 

preliminares do Censo (ANGOLA, 2014). Foi, desde sempre a cidade de maior atividade 

socioeconômica, usufruindo da vantagem de sua localização litorânea (figura 14). Por este 

motivo, Luanda ficou marcada pelo crescimento rápido de sua população e consequentemente 

do seu tecido urbano.  

 

Figura 14 - Localização da área de estudo (Luanda – antiga configuração) 

 
Fonte: MapMaker (2014). Elaboração do autor 

 

Tal área de estudo, foi palco de violentos conflitos armados entre (1974-1975) e em 

1992. Foi a cidade mais procurada como porto seguro nas últimas guerras civis dos anos de 

(1980 á 2002). É a cidade com maior população heterogênea, étnica e cultural; um dos 

motivos para a ocorrência de alguns dos conflitos espaciais e da diversidade da paisagem 

urbana, principalmente das periferias. Embora seja possível identificar alguns grupos 

predominantes, caracterizados por vezes, pela tipologia da construção (DEVELOPMENT 
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WORKSHOP, 2005), como: tipo de material usado e forma da construção, ou nos modos e 

estilos de vida. 

Os resultados e discussões a respeito da expansão da mancha urbana e do planejamento 

regional, a partir de Luanda como objeto de planejamento, estão baseados na antiga 

configuração territorial de Luanda tal como referido anteriormente. É também a base para 

análise dos conflitos resultantes do seu processo histórico. Porém, fica claro que a abordagem 

teórica abrange de forma igualitária a compreensão do espaço intra-urbano dos limites da 

nova configuração, por esta ser uma reprodução e resultado dos acontecimentos ocorridos no 

espaço da antiga conformação. 

 

4.1 Expansão urbana da cidade de Luanda 

 

A cidade de Luanda ficou a mercê do que Doug Saunders (2013) chama de cidade de 

chegada face ao rápido crescimento de sua periferia. Á semelhança, em essência, dos 

acontecimentos e mudanças que ocorreram nas grandes cidades do século XIX como Paris 

que enfrentou a Revolução Francesa originada pela urbanização e êxodo maciço da população 

rural e a revolução industrial que originou a “invasão” de Londres. Para estas cidades, as 

migrações ainda não tiveram fim, continuando no século XX e XXI. Quanto maior 

estabilidade e possibilidades sociais e econômicas, maior a quantidade de pessoas que 

acessam este espaço.  

Luanda concentra a maior infraestrutura econômica e social. Somado á estabilidade 

militar e principalmente a restruturação e reabertura dos principais eixos e vias de circulação e 

transportes antes interditados, o grande crescimento econômico da última década motivado 

pela reconstrução nacional, originou uma nova etapa de êxodo das populações das províncias 

que, em busca de novas e melhores oportunidades de emprego, estudos e trocas comerciais 

vão chegando à capital. Com isso, os números demográficos subiram e alteraram 

consideravelmente a paisagem urbana, bem como a conformação espacial. Luanda não 

recebeu apenas, contingente do interior do País; regista-se a presença e a chegada diária de 

povos de outras nacionalidades que se instalam na capital e arredor. 

Tal como descreve a Developmente Workshop (2005), a explosão do crescimento 

demográfico de Luanda ocorre num momento em que o Estado não tem capacidade para lidar 

com os vários problemas oriundos deste processo. Além disso, existe uma grande fragilidade 

nas ações teórico/metodológicas do planejamento territorial e da administração pública. 

Verifica-se uma debilidade na aplicação das medidas prioritárias nesta fase. Como verificado 
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no relatório CEIC-UCAN (CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, 

2013), o pouco investimento nas infraestruturas primárias e a fraca distribuição da economia 

para as diversas províncias, a não descentralização do poder administrativo, fato que acaba 

por sobrecarregar o aparato administrativo do governo central que padece de capacidade 

técnica para dar respostas adequadas e rápidas, unido á cultura da corrupção instalada no País, 

são alguns dos fatores que estão na base para o contínuo crescimento desigual, hegemônico e 

polarizador de Luanda. 

Da população total de Angola, 59,1% ou 11,6 milhões de habitantes, encontravam-se na 

zona urbana em 2011, enquanto, em 2000, o percentual da população urbana em relação à 

população total de Angola foi de 58,5% (AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE 

EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS, 2012). O aspecto mais saliente está relacionado com a 

grande concentração populacional de Luanda a qual corresponde praticamente a 30% da 

população total do País. Luanda representava apenas 4,7% da população total em 1960, 

passou a representar 12 % em 1983, 23,6% em 2000, estimando-se que fosse de 27 % em 

2005, o que significa que nessa data cerca de um em cada quatro habitantes do País viviam na 

Capital (LUKOMBO, 2011). Para efeitos comparativos em relação aos atuais dados do censo, 

recorre-se a (tabela 1) que apresenta uma projeção da população no período de (2000-2025). 

Ao comparar os dados de 2015 da projeção, observa-se a referencia de 20 milhões de 

habitantes para Angola, enquanto o censo estimou mais de 24 milhões para 2014. Na tabela a 

projeção atribuiu mais de 7.223 milhões para Luanda, enquanto o censo atribuiu cerca de 

6.542 milhões. Para todo caso existe certa proximidade nos números. Por isso, deve-se atentar 

para estas projeções para nossa compreensão.   

 
Tabela 1 – Projeção populacional 

População de Luanda e Angola 
Variante média por anos (milhares de habitantes) 2000-2025 

Ano 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
Luanda 3.100 4.110 5.448 7.223 9.044 11.35 
Angola 13.14 15.30 17.80 20.75 24.25 28.23 

% 23,60 26,86 30,52 34,75 37,33 40,14 
Fonte: Lukombo (2011). Elaboração do Autor. 
 

Para análise dos conflitos espaciais que surgiram como consequência do crescimento da 

população e do aumento da densidade populacional no território de Luanda faz-se o 

acompanhamento da evolução da mancha urbana desta província, como veremos adiante. Os 

resultados obtidos através da observação, vetorização e cálculo percentual de ocupação e da 

taxa de crescimento a partir do tratamento das imagens do tecido urbano nos diferentes 
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períodos analisados nos permitiram obter uma visão clara do impacto deste crescimento no 

território de Luanda. E com certeza traz para nós, uma serie de reflexões sobre os vários 

acontecimentos e interações socioespaciais no interior desta mancha em detrimento da 

capacidade administrativa do governo, da infraestrutura da cidade e do modelo politico de 

gestão urbana e socioeconômica. 

A figura 15 demonstra a evolução da mancha urbana como resultado do crescimento 

populacional. É possível verificar que o maior alargamento da mancha urbana de Luanda não 

aconteceu nas décadas de conflitos bélicos como se previa, mas no período de paz (2002-

2013). O regresso da estabilidade politica e militar gerou, de acordo com o mapa, um efeito 

contrário ao que se esperava. Após a guerra, esperava-se que os deslocados de guerra 

regressassem ás suas zonas de origem. Esta hipótese não só não aconteceu como ao invés 

disso, outras deslocações em direção a capital se intensificaram. O gráfico 1 revela a 

percentagem de ocupação da mancha em relação ao território. 

 

Gráfico 1- Percentagem da ocupação da mancha urbana no território de Luanda (1974-2013)  

 
Fonte: Mapmaker (2014). Elaboração do autor.  

 

O gráfico 2 apresenta a taxa de crescimento desta mancha urbana nos mesmos períodos. 

Demonstrando quão rápida e intensa, foi este crescimento no período de 2000 – 2013. Em 
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treze anos, o tecido urbano de Luanda teve um crescimento acelerado, passando de 106,40 

para 374,54, alargando desta maneira cerca de 268,14%. 

 

Gráfico 2 - Taxa de crescimento da mancha urbana na província de Luanda (1974-2013)  

 
Fonte: Mapmaker (2014). Elaboração do autor. 

 

Logicamente, este crescimento como veremos adiante, vem acarretando uma série de 

problemas que deterioram o meio urbano desta província, bem como aflora cada vez mais os 

conflitos espaciais e necessidades sociais difíceis e quase que impossíveis de serem 

solucionadas na mesma velocidade com que este fenômeno vem acontecendo. É neste sentido, 

que insiste-se na necessidade da urgência de uma abordagem aberta, democrática e prática 

para as ações de um planejamento regional. Não apenas com a importação de modelos 

simplesmente, mas que se tomem decisões e se apliquem ações, de acordo com estudos 

técnicos, embasados em pesquisas teórico-metodológicas, observando as especificidades da 

cidade, do país e do planejamento urbano e regional adequado a esta realidade. 

Para uma compreensão ainda melhor, fez a elaboração do mapa a seguir, como 

resultado desta abordagem e embasamento desta discussão. Nele pode-se verificar com mais 

clareza, como se deu este crescimento ao longo dos anos.   
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Figura 15 - Expansão da mancha urbana da província de Luanda entre (1974-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: www.mapmakerdata.co.uk.data 2008. Elaboração do autor
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Com a expansão urbana, crescimento econômico, falta de capacidade e eficácia 

administrativa do Estado, a busca frenética de interesses pessoais, corporativos e a mais nova 

cultura do consumismo que se faz presente principalmente devido ao processo de 

Globalização, trouxeram consigo vários conflitos espaciais. Dentre os quais se destaca a 

gentrificação da capital acompanhada da violação dos direitos á moradia e á cidade, a 

deterioração das condições sanitárias e do meio ambiente, saúde pública, o aumento dos 

problemas de mobilidade urbana e o crescimento dos musseques. Estes conflitos visíveis no 

espaço urbano de Luanda afetam a qualidade de vida e a condição socioeconômica de Luanda.  

Dos conflitos socioespaciais citados, faz-se aqui uma abordagem analítica com o fim de 

caracterizar e compreender a dinâmica e influência destes, no espaço e na vida da população 

de Luanda. Para tal, escolheram-se alguns dos conflitos mais evidentes e debatidos no 

cotidiano Luandense; o sistema de circulação e transportes e os Musseques. Ou seja; a cidade 

legal e cidade informal.  

 

4.2 Sistema de circulação e transportes de Luanda e conflitos espaciais 
 

O sistema de circulação e transportes de Luanda é caracterizado essencialmente por 

quatro modos de transporte e pelas vias de circulação (rodoviária ferroviária e marítima). Os 

transportes rodoviários classificam-se principalmente em três grupos: os transportes públicos 

formais, os coletivos informais e os particulares. Os transportes públicos são representados 

pelos ônibus (autocarros); atualmente existem várias empresas privadas e estatais que apoiam 

a mobilidade da cidade com esta modalidade. Apesar da injeção de grandes somas de capital, 

este tipo de transporte ainda é insuficiente e um dos mais precários. Os transportes 

ferroviários são supridos pelo trem (comboio) que circula das regiões mais distantes até as 

regiões mais periféricas da cidade. Seria possivelmente o mais eficiente devido á sua 

capacidade. Porém são ainda inconstantes e menos utilizados. Os transportes marítimos são 

um ensaio do ministério dos transportes para apoiar a mobilidade por meio da costa marítima 

através de pequenas barcas. 

Os Candongueiros (Vans) são transportes coletivos que fazem parte do setor informal, 

caracterizado também de transporte artesanal, tal como descreve Lopes (2011, p.34,), “adota-

se também a expressão de setor informal urbano para os transportes públicos devido ao seu 

caráter artesanal e ao baixo nível de organização, por realizarem-se total ou parcialmente, a 

margem do reconhecimento das autoridades públicas”.  
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De caráter privado, os candongueiros constituem para Luanda o principal e mais popular meio 

de transporte urbano. De acordo com Lopes (2011, p. 367), “durante as últimas três décadas 

os táxis minibus (candongueiros), desempenharam um papel estrutural no transporte de 

passageiros na capital angolana. Adaptáveis e flexíveis tornaram-se a mais eficiente 

alternativa de transporte urbano”. Atualmente, apresenta certo grau de organização 

administrativa com a criação da Associação dos Taxistas de Luanda em (1990), órgão 

representante da categoria. O tema dos transportes informais de Luanda é vasto e requer um 

estudo único e aprofundado. Importa aqui referir sua importância Dado que é através deste 

que se realiza a acessibilidade da cidade e facilita a conexão tanto na cidade legal, quanto 

entre esta e os musseques ou ainda as áreas mais distantes. Em suma, são os responsáveis por 

proporcionar o cumprimento das várias necessidades dos cidadãos de Luanda. Outra 

característica importante destes veículos está no fato de estes se inserirem no meio urbano 

como espaço de debates politizados mais ou menos livres. Seja pela interação geral de seus 

passageiros que conversam esporadicamente vários assuntos do cotidiano social em alta voz, 

ou pela expressão e interação cultural a partir do género musical do kuduro18

Os proprietários destas viaturas fazem parte dos agentes estruturadores do espaço. 

Possuem acessibilidade e influencia no sistema regulador do espaço urbano e do trânsito. Suas 

viaturas estão envolvidas diretamente nos conflitos espaciais, onde pleiteiam acirradamente 

com outros veículos e até mesmo com os pedestres. Além da grande frota de veículos 

particulares, os candongueiros são muitas vezes responsáveis pelos congestionamentos e caos 

no transito pelo fato de raramente respeitarem as regulamentações e por suas paragens 

anárquicas em qualquer ponto da rua. Além disso, a paisagem urbana de Luanda está 

amplamente impregnada pela presença maciça destes veículos. O que nos ajuda a identificar a 

capital do País em qualquer imagem, tal como veremos nas imagens mais adiante. 

, peculiar nos 

ambientes dos candongueiros. Fazem parte de um grande xadrez socioeconômico e político de 

Luanda. 

Apesar de todo o transtorno a que estão envolvidos este tipo de transporte, é importante 

lembrar que a capital de Angola é altamente dependente dos mesmos. Por este motivo, é 

imprescindível que se faça um estudo aprofundado a respeito do funcionamento e sua 

apropriação do espaço urbano, interação com o sistema de transporte formal e com a cidade 

em geral. Ainda sobre os conflitos no espaço de circulação e transportes citam-se as viaturas 
                                                            
18 O kuduro é um género musical e também de dança criado em Angola composto por uma mistura de vários 
estilos locais e alguns movimentos de “break”. A música era antes cantada pelas periferias e com materias 
rusticos. Hoje tornou-se a marca da música e dança Angolana com alcance internacional. É um dos modos da 
critica social, humor e outros tipos de manifestações. Pode-se dizer que a população inteira de Angola tenha 
alguma habilidade com este tipo de dança. Isto é; das crianças aos mais adultos. É a dança e o género musical 
mais popular. 
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pesadas de carga e de serviços como as pipas de água que circulam pelo principal eixo de 

acesso ao centro de Luanda sem uma regulamentação adequada; por outro lado temos as 

viaturas particulares; como frisado anteriormente, Angola é um dos países da África com a 

maior e mais moderna frota de automóveis importados. A classe média alta, raramente faz o 

uso dos transportes públicos. Este fato, associado á cultura do consumo e á deficiente 

infraestrutura viária e urbana, contribui igualmente para as dificuldades na mobilidade.  

 
Figura 16 – Trânsito de Candongueiros (minibus azuis) e a paisagem urbana de Luanda 

 
Fonte: AngolaBela (2012) 
 

Figura 17 – Conflitos no espaço de circulação de Luanda 

 
Fonte: Arquivos do autor - Centro de Luanda, Agosto de (2013). 

 

http://www.angolabelazebelo.com/�
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Os automóveis estacionam no espaço do pedestre e param em locais inadequados 

dificultando assim a circulação (figura 17). 

Nos últimos anos, o poder público em parceria com a iniciativa privada tem vindo a 

desenvolver tentativas de melhorar o transporte urbano através de vários modos de circulação. 

Embora ainda sem um resultado efetivo, nota-se uma nova possibilidade para Luanda no 

sentido de melhorar a mobilidade e acessibilidade, uma vez que esta tem implicações 

econômicas no contexto urbano. O que se espera, é que haja uma maior integração dos meios 

e modos de transportes existentes, a partir de seus diversos pontos tal como estudado e 

proposto por Castro (2011). 

Finalmente a mobilidade desempenha um papel fundamental como estruturador do 

espaço físico da cidade e também na polarização e crescimento das regiões circunvizinhas tal 

como descreve Lopes (2011, p. 56), “os transportes rodoviários tem sido a base da dinâmica 

populacional e desenvolvimento das trocas sócio espaciais”. As vias de circulação 

desempenham um papel crucial na vetorização do crescimento urbano. Ou seja, a direção do 

crescimento do tecido urbano está intimamente ligada á existência e sentido da via. Para 

Luanda, a dinâmica do conjunto das aglomerações expandidas, está representada por um 

sistema definido de vias principais que possibilitaram o crescimento e desenvolvimento destas 

áreas (figura 18). 

 Figura 18 – Traçado da malha viária de Luanda 

 
Fonte: Cedido pela Development WorkShop em 2014. Adaptado pelo autor. 
 

Aa figuras anteriores da mancha urbana, bem como as da malha viária, representam a 

relação entre o crescimento urbano, direção e existência da via de circulação. Fazendo uma 

relação entre o mapa de expansão urbana e a direção a que esta evoluiu, veremos nitidamente 
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que este crescimento teve relação direta com a existência da via principal que no caso é a mais 

movimentada e acessível, de acordo com a figura 19, definido como mapa de acessibilidade 

das vias. Isto é; a coloração define o nível da acessibilidade. Quanto mais avermelhada a 

linha, maior acessibilidade desta. Ou seja, o nível de cruzamentos e acesso á esta via é maior 

ou menor dependendo da coloração que o mapa apresenta. 

 

Figura 19 - Mapa de acessibilidade da malha viária da cidade de Luanda  

 
Fonte: Mapmaker (2014). Elaboração do autor. 
 

A via principal que vai do centro da cidade para o sentido sudeste em direção ao 

município de Viana e ao interior sul do País, possui uma coloração mais avermelhada, 

portando, mais acessada. Sabe-se também que esta via, é o principal vetor de crescimento de 

Luanda. É principalmente através dela que a província capital conurbou-se com a província 

fronteiriça do Bengo. Foi através desta via, que se verificou os principais empreendimentos de 

novas centralidades, como o aeroporto internacional e habitações sociais, bem como a zona de 

interesse econômico e social de acordo com CEIC-UCAN (CENTRO DE ESTUDOS E 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, 2013).  

Na figura 20 é possível verificar as principais infraestruturas de transporte, essenciais á 

vida de Luanda.  
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Figura 20 - Principais infraestruturas de transporte 

 
Fonte: : Mapmaker (2014). . Elaboração do Autor. 
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4.3 Luanda: Cidade da Cidade e Cidade dos Musseques 
 

Os musseques são uma das expressões de conflitos socioespaciais mais largamente 

representadas no território de Luanda. Com isso, surge uma série de questões a respeito do 

uso e ocupação do solo, do acesso e posse da terra, das políticas públicas de gestão do 

território, entre outras. De acordo com os estudos e observações realizadas no local, 

perceberam-se dois extremos; um ligado á cidade legalmente constituída e moderna e outro á 

margem deste lócus urbano. Tal como aborda Bettencourt (2011), Luanda convive no mesmo 

espaço com estas duas realidades, o que aflora os conflitos de uso e ocupação do solo urbano 

(figura 21).  

 

Figura 21 - Disparidades socioespaciais em um mesmo espaço da cidade de Luanda 

 
Fonte: Bettencourt(2011) 

 

A presença da dualidade na convivência social neste espaço urbano é marcada pela 

inação do poder público. Presencia-se a reprodução da crise urbana e ambiental diante da 

precariedade habitacional e das infraestruturas urbanas, inerente à ausência da aplicabilidade 

do planejamento no ordenamento do território, bem como a limitada quantidade de estudos 

dos fenômenos socioespaçiais, capazes de minimizar estas disparidades. Este não é apenas um 

fenômeno de Luanda, mas uma característica principal dos países periféricos ou emergentes. 

Mais de metade da população de Luanda, ou seja, o grupo das classes sociais mais 

baixas ocupam as áreas peri-urbanas informais, zonas consideradas não urbanizadas, ou em 

assentamentos sem infraestrutura urbana básica (DEVELOPMENT WORKSHOP, 2005), 

recentemente desenvolvidas pelo governo dentro das políticas de realojamento da população. 

Por outro lado, estas áreas tentam invadir e se entrepor á cidade legal, do mesmo modo que a 

cidade legal procura desapropriar tais locais, mantendo-os o mais distante possível, numa 

peleja socioespacial constante. Com isso, a ação de apartar os musseques tem sido antecedida 
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pela desapropriação geralmente forçadas ou conflitantes. O poder público em parceria com a 

iniciativa privada apropria-se destas parcelas de terra com o fim de requalificar ou transformar 

os musseques em cidade “legal”, uma vez que esta continua em rápida expansão. Esta 

requalificação tem apresentado para Luanda uma nova paisagem urbana com visual moderno 

(figura 22).  

 

Figura 22 – Restruturação do centro antigo (Marginal 4 de Fevereiro) e demolições de 
residências em alguns bairros da cidade de Luanda 

 
Fonte: Development Workshop Angola (2013).  
 

É preciso lembrar que para Luanda, as ações de realocação das populações são 

necessárias, tendo em conta a baixa capacidade infraestrutural e ambiental da cidade em 

absorver os impactos causados por este inchaço. Note-se que, estas populações são em sua 

maioria imigrantes resultantes do processo da guerra e do novo contexto de prosperidade 

econômica da última década. Porém, o que se coloca é a abordagem teórico-metodológica 

aplicada neste processo e a maneira como são efetuadas estas ações de remoção, de ocupação 

e de uso do solo urbano. O argumento da falta de espaço físico na capital legal para distribuir 

esta população é questionável. Sendo que, assiste-se um sem número de novos edifícios e 

condomínios de alto padrão a ser erguidos dentro da cidade legal provida de infraestrutura. As 

https://www.facebook.com/DWAngolaCEDOC?fref=nf�
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populações deslocadas, que geralmente são de classe baixa, enfrentam uma negociação 

deficiente e desequilibrada que resulta quase sempre em segregação espacial. Por outro lado, 

acabam por ser vitimadas com problemas ambientais, saúde pública, mobilidade e 

acessibilidade. 

Por estarem mais distantes e desprovidas de infraestrutura urbana e serviços, observa-se 

uma acirrada disputa no espaço e sistema de circulação e transportes, pela conquista da 

acessibilidade para a cidade legal onde acontecem as principais atividades da vida Luandense. 

Por outro lado enquanto cresce econômica e demograficamente, vem se formando em Luanda, 

uma classe empresarial elitizada e privilegiada que ocupa com facilidade as regiões centrais 

com vários empreendimentos particulares (figura 23).  

 

Figura 23 - Novo padrão de ocupação do centro da cidade de Luanda 

 
Fonte: arquivos do Autor - Agosto de 2013. 

 

Dentro deste cenário de conflitos, importa apontar alguns dos atores que interferem 

neste espaço tais como: o Estado que muitas vezes se confunde com a iniciativa privada. Pois, 

não é dificil constatar que os atores que exercem o poder regulador (administrativo), do uso e 

ocupação do solo urbano, estejam muitas vezes envolvidos na intervenção deste espaço com 

interesses particulares usufruindo de um certo favoritismo e facilidades. A sociedade civíl 

organizada e representada pelas Organizações Não Governamentais (ONGs) e associações 

locais, que tentam intervir diante do Estado na mediação entre este, e a população. A 

iniciativa privada caracterizada por uma diversidade de agentes (nacionais e internacionais) 

que procura sempre estar recostada no Estado, através do qual alcança possibilidades que os 

permitem engendrar seus interesses. Por outro lado estão os excluidos; que nem sempre estão 

organizados e quase que, sem representação legal, suas ações são na maioria das vezes 

reativas e se expressam através da apropriação peculiar do espaço, nas mais diversas formas; 

seja pelas atividades economicas informais, seja pela violencia urbana, seja pela expressão 

cultural ou outras formas próprias. 
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Estes agentes debatem-se no espaço e produzem uma identidade social muito própria 

para Luanda (figura 24 ) que ainda não encontrou uma forma equilibrada de lidar com este 

fenômeno. 

 

Figura 24 - Conflitos sócio espaciais de Luanda 

 
Fonte: Arquivos do autor. 

 

Quanto à situação dos musseques, atualmente segundo Betencourt (2010), cerca de 80% 

da população habita em áreas precárias como se verifica na figura 25. Emerge neste sentido, a 

tensão entre os princípios de uma cidadania moderna e a crueza das realidades sociais (figura 

26), sobretudo quando há desigualdades sociais e económicas que os mecanismos produtivos 

e políticos não conseguem superar. A precariedade habitacional dos musseques é a expressão 

visível da tensão entre os princípios de cidadania moderna e as realidades sociais e 

intergrupais desiguais. (BETTENCOURT, 2011). 
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Figura 25 - Condição das cidades dos musseques 

 
Fonte: Google Earth, 2012 e Deutsche Welle, 2012 
 
 
Figura 26 - Saúde pública e crise ambiental na cidade de Luanda 

 
Fonte: Arquivos do autor, Agosto de 2013 e Andrea Bettencourt (2011) 
 

De acordo com Gameiro (2001 Apud BETTENCOURT 2011, p. 39), “a classe alta 

representa uma minoria, enquanto que, a classe mais baixa constitui a maioria da população 

em acelerado crescimento, encontrando-se, muito dessa população em situação de extrema 

pobreza”. Segundo os estudos desenvolvidos pela DW-Angola (2005, p. 110), “os níveis de 

pobreza das áreas Peri urbanas estudadas de Luanda considera 42% de necessitados e 37% de 

muito pobres”. Os parâmetros deste estudo definiu pobreza como o baixo acesso a uma série 

de recursos. Sejam econômicos, humanos, físicos, socioculturais e políticos-legais. 

Dar Al-Handasah (2008 Apud BETTENCOURT, 2011) descreve no Plano Integrado de 

Expansão Urbana e Infraestruturas de Luanda e Bengo – 2008, que, 80% da população de 

Luanda vive em área de desenvolvimento informais do tipo musseque. As classes de alta e 

média renda habitam a cidade formal e em novas zonas de expansão urbanizada como se pode 

verificar nas figuras posterior. 
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Figura 27 – Bairros da cidade legal de Luanda ocupado pela classe média e alta 

 
Fonte: Cedido por Development WorkShop em 2014. Adaptado pelo autor. 
 
Figura 28 – Novas zonas de expansão urbanizada (nova cidade do Kilamba e projeto nova vida) 

 
Fonte: Bettencourt (2011). Adaptação do autor 
 

Os musseques continuam sendo formados mesmo após o término da guerra. 

Diferentemente das décadas anteriores de conflitos bélicos, que originaram as migrações em 

massa originando o informal uso e ocupação do solo. Anteriormente para que se desse o 

processo de formação dos musseques, bastava que uma parcela de terra se apresentasse 

desocupada, desde que a mesma estivesse localizada próximo á zona urbana sem importar 
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tanto suas condições legais e ambientais. Atualmente os musseques e a informalidade de 

Luanda, são alvos no processo de gentrificação e dos modelos de políticas públicas e 

metodológicas aplicadas neste processo. Embora existam atualmente programas do Governo 

focados no cumprimento de certas metas de construção de várias habitações sociais para a 

população, na prática, o acesso á estas residências ainda é bastante difícil e ambíguo. Por este 

motivo, as populações continuam construindo suas próprias residências em parcelas de terra 

conquistadas dentro de um sistema informal (como é de costume nas áreas periféricas). A 

construção destas residências representa um grande esforço por parte de toda a família, por 

isso levam sempre alguns anos a serem concluídas. “Geralmente a construção é feita em 

blocos de cimento e coberta em chapa de zinco”, (BETTENCOURT 2011, p. 46) como se 

observa na (figura 29).  

 

 
Figura 29 - Novos asentamentos da periferia de Luanda - Autoconstrução 
Fonte: Bettencourt (2011). 

 

Ao estudar a evolução dos musseques, torna-se importante compreender que as 

populações que migraram para Luanda ocuparam não só, as periferias, mas também zonas 

destinadas a urbanização, que ainda não eram servidas por infraestruturas. Ocuparam também 

edifícios de construções inacabadas Bettencourt (2011). Esta forma diversificada de se 

apropriar do espaço acabou por gerar vários padrões de assentamentos informais que foram 

estudados e classificados pormenorizadamente pela Development Workshop. Com esta 

classificação, compreendeu-se que cada padrão possui características próprias. Ainda que 

fazendo parte de um mesmo contexto espacial, as caraterísticas destas zonas peri-urbanas 

diferem entre si Developent Workshop (2005). 
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Figura 30 - Ocupação ilegal de edificios inacabados da cidade legal 

 
Fonte: Bettencourt (2011). 
 
Quadro 4- Padrões de assentamento informal e de pobreza urbana 

Tipologia de 
assentamentos Características 

Bairros populares Construídos no fim da era colonial (anos 60 e 70) pelo Estado, ou por companhias 
públicas como os caminhos de ferro. 

Musseque antigo São referentes ao crescimento por vezes de forma espontânea, dos assentamentos 
da população negra de Luanda em paralelo á cidade colonial. 

Musseque ordenado 

Surgiram nas regiões adjacentes aos bairros planejados da cidade de cimento, 
respeitando o alinhamento das ruas e serviços. O que não prevaleceu após a era 
colonial, por terem sido rapidamente ocupados devido a falta de capacidade do 
Estado de manter este padrão. 

Musseque em transição 
Encontram se próximo dos principais serviços urbanos. Verificou se nestes um 
rápido adensamento e acabaram crescendo verticalmente,  valorizando suas terras 
causando uma gentrificação através do aburguesamento deste espaço. 

Musseque periférico 
São as terras baratas localizadas nas regiões periféricas da cidade habitadas 
principalmente pelas populações oriundas do interior das províncias devido ao 
processo migratório causado pela guerra civil. 

Condomínio 
são assentamentos localizados principalmente na zona sul de Luanda, com 
padrões elevados de serviços e construídos por companhias internacionais de 
construção, com capital nacional e estrangeiro. 

Fonte: Development Workshop (2005). Elaborado pelo Autor. 
 

Foram identificadas e estudas pela Development Workshop (2005), seis tipologias de 

assentamentos informais e concluiu que o caráter dos assentamentos informais e da pobreza 

urbana de Luanda apresentam padrões muito complexos e requerem um estudo muito mais 

aprofundado.  

Segundo as imagens, pode-se compreender e ter a real visão que representa as tipologias 

de assentamentos nas áreas periurbanas de Luanda, baseadas, segundo a Development 

Workshop (2005) em algumas características tais como: Zona de origem dos residentes, 

período principal de afluxo ao assentamento, principais formas de acesso á terra, senso de 

segurança, expectativa de conflitos de terra, entre outros. 
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Figura 31 - Tipologia dos assentamentos 

 
Fonte: Cedido por Development Workshop em 2014. 

  

http://pt.slideshare.net/DevelopmentWorkshopAngola?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview�
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Figura 32 - Tipologia dos assentamentos 

 
Fonte: Cedido por Development Workshop em 2014. 

 
 

Os padrões estudados e apresentados pela Developmente Workshop são situações 

dinâmicas que mudam com o tempo e as ações dos próprios moradores ou muitas vezes de 

alguma ação do estado ou da iniciativa privada. Para tal é importante o registro destes padrões 

para acompanhamento da evolução dos musseques e apoiar a elaboração e aplicação de 

politicas públicas adequadas no desenvolvimento destas comunidades sem alterar suas 

identidades sociais. 

Deste modo, enfatiza-se que a existência de musseques, além de ser um fenômeno com 

origem abordada, é também um fenômeno global dos “países periféricos” da África, da Ásia e 

da América do sul. Ou seja, além das próprias especificidades de cada lugar, a adoção das 

ações do “capitalismo predatório” determina a maior ou menor existência dos musseques 

assim como as suas características que podem ser mais ou menos precárias. Para o poder 

público, esta padronização é extremamente importante, pois representam a oportunidade de 

ação dirigida e concreta.  

É possível compreender, ao acompanhar a origem histórica dos musseques, que há uma 

reprodução de modelos e sistemas na gestão do solo urbanos. Os musseques começaram com 

a elite branca Portuguesa e continua com a elite nativa Angolana. Por outro lado, não se pode 

deixar de notar o esforço que o País tem vindo a fazer no sentido de melhorar a vida da cidade 

e de Angola em geral. O país tem apenas treze anos de paz e os problemas da informalidade 

http://pt.slideshare.net/DevelopmentWorkshopAngola?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview�
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não são apenas complexos, eles são a razão do movimento da província. Por esta razão deve-

se prestar certa atenção nestes fatores cujas especificidades são muito peculiares. A 

informalidade de Luanda no seu processo de metropolização deve ser objeto de estudos para 

melhor compreensão e recomendações no atual modo e relações destes elementos dentro do 

espaço urbano. 

 

4.4 PANORAMA DA DIVISÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA 

Para compreensão do espaço e das questões de planejamento e administração do 

território de Angola e Luanda, torna-se indispensável a apresentação sucinta da divisão 

politica/administrativa deste lugar, numa relação paralela com o Brasil.  

Angola é constituída por dezoito províncias, (Estados). Luanda é a Capital de Angola – 

assim como Brasília é para o Brasil.  

As províncias são divididas em: Municípios, cujo número e tamanho são variáveis. Os 

municípios são a maior unidade administrativa da província cuja capital é sempre o município 

cede ou cidade principal. Neste nível existe semelhança com o Brasil. A província tem sempre 

uma cidade cede (Capital), que geralmente também é um município. Por exemplo: Os 

municípios de Luanda são: Belas, Cacuaco, Cazenga, Icolo e Bengo, Quissama, Luanda e 

Viana. Destes sete municípios, Luanda (cede) se apresenta como sendo o município ou cidade 

capital das províncias. Para o Brasil seria, por exemplo: São Paulo (Estado) – São Paulo 

(munícipio) é a cidade capital do estado. Porém como acontece no Brasil, nem sempre o nome 

do estado ou da província é o mesmo para a capital. 

Dentro do município encontram-se as Comunas. É a terceira categoria na divisão 

administrativa. Cada município pode ter várias comunas. Para o Brasil estas comunas 

poderiam ser comparadas aos Distritos. Importa aqui lembrar que a comparação com o Brasil 

é meramente para efeitos de situação e entendimento de escala. Não tenta-se aqui fazer uma 

relação politica, dimensão territorial, modelo administrativo, situação histórica ou qualquer 

outra.  

Em outro nível, as comunas se dividem em bairros e este em zonas Esta é a menor 

unidade administrativa. A zona e o bairro são apenas suportes administrativos para o apoio na 

implementação de ações e políticas publicas engendradas pela administração comunal, 

municipal ou provincial. 

De uma forma sintética numa classificação do menor conjunto para o maior seria: o 

conjunto de ruas perfaz o conjunto de quadras que constitui uma zona que forma um bairro. O 

conjunto de bairros constitui uma comuna, o conjunto de comunas, o município e os vários 
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municípios dentro de seus limites perfazem a província. Por último, o conjunto de Províncias 

completa dentro de seus limites o País.  

Geralmente os Portugueses tinham o costume de classificar a capital das províncias 

luso-africanas em dois principais pontos: cidade alta e cidade baixa. Esta classificação em 

principio teve mais relação com a topografia do terreno. Para aquelas litorâneas, o ponto de 

referencia era o nível do mar. Na prática, a designação: “alta e baixa” acabou por se refletir 

no campo socioeconômico. Onde a cidade alta fazia jus ao nome, ostentando maior poder 

social e aquisitivo, sendo a cidade para a elite e a sede do governo. A baixa, em cidade 

comercial. Estas cidades alta ou baixa era uma porção de espaço composto por vários bairros. 

Porém, esta não é uma classificação formal e administrativa, caracterizando mais, uma 

situação social e econômica.  

A gerência do País, isto é, da administração do território, politica/militar e pública é 

feita, pelo governo central sediado em Luanda e representado pelo Presidente da República 

que também é o chefe de Estado e Comandante em Chefe. Compõe seu organograma a Vice-

presidência, o Conselho de Ministros e os Governos provinciais cujos governadores são 

escolhidos e promovidos pelo Presidente da República. A partir destes níveis se destrincham 

outros organismos responsáveis pela administração do território nacional, das províncias, dos 

municípios e das comunas. O tipo e qualidade da articulação e relacionamento destas esferas 

em seus diferentes níveis definem o funcionamento e a capacidade administrativa do território 

e o sucesso da aplicabilidade do planejamento urbano e regional. A ordem a seguir (figura 33 

e 34) apresenta uma ideia básica para compreensão mínima da maneira como está 

desmembrada a divisão politica/administrativa do território Angolano. 

Angola que também se compõem pela província de Cabinda (conclave do extremo 

litoral norte), apresenta sua própria clareza nestas subdivisões territoriais que são também 

uma herança portuguesa, com exceção da nova configuração de Luanda. Estas divisões 

limítrofes, não interferem de maneira independente na gestão do território devido ao modelo 

de gestão politica e de governação centralizada. Nesta ordem, alguns estudiosos defendem ser 

difícil um desenvolvimento equilibrado de Angola sem uma descentralização do poder.  
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Figura 33 - Divisão política/administrativa do País. 
 

 
Fonte: Elaboração do Autor 
 
 
 

Figura 34 – Divisão territorial, politica e adiministrativa: o caso de Luanda 

.                
Fonte: Development WorkShop (2005). Elaboração do Autor. 

  

Luanda 

País Província Município Comuna Zonas Bairro 
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Extraindo Luanda na sua nova configuração para uma escala maior, podemos observar e 

analisar a questão da divisão e subdivisões administrativas atuais desta província, de forma 

mais pormenorizada (figura 35).  

 
Figura 35 – Nova dvisão politica/adiministrativa da nova configuração de Luanda 

 

 
Fonte: Cedido por Development WorkShop em 2014. Adaptado pelo Autor. 
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Se atentarmos para as figura e compararmos com a imagem da territorização, 

perceberemos de antemão que, existe uma grande diferença na conformação dos limites 

territoriais de Luanda atual. Observa-se que este território alargou seus limites. Este fato se 

explica, principalmente pelo grande crescimento da população verificado na última década 

(2003-2013). Este período é caracterizado como sendo o momento em que Angola vislumbra 

um tempo de paz e por tanto um rápido crescimento econômico. Com isso, Luanda que não 

sofreu tão diretamente com a guerra (no sentido de não ter sido palco direto dos conflitos – 

tirando alguns lampejos em 1992) em relação á outras províncias, embora concentrasse todos 

os seus esforços políticos, administrativos, econômicos e sociais ao processo bélico e servindo 

também não só como base de comando operacional, mas humanitária Luanda era o principal 

receptáculo das populações deslocadas que se refugiavam nesta cidade no período de guerra 

como já referido anteriormente. Estes deslocados de guerra viveram na condição de 

refugiados (morando em tendas e outras condições precárias em pleno centro urbano) pouco 

mais de uma década. 

No inicio a distribuição da população pelo território de Luanda não se deu 

uniformemente, uma vez que a população se aglomerava na região e periferias do centro da 

capital devido ao acesso ás infraestruturas. Apenas mais tarde com a falta de espaço no centro 

e periferias, a cidade passou a se estender para outros limites, unindo os municípios e até 

outra província como foi o caso do Bengo. A figura 36 demonstra a densidade populacional 

da nova Luanda, comprovando desta forma, nossa abordagem de que o centro foi sempre o 

local muito mais denso. Mais do que isso, tras de volta a discussão da metropolização de 

Luanda, assunto já antecipado pelo Plano Nacional Desenvolvimento (2012).  
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Figura 36 - Densidade demográfica em Luanda 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Angola (INEA) 

 

Luanda concentra hoje uma densidade de 347,4 pessoas por cada Km2 tal como 

estudado anteriormente através do mapa elaborado pelo INEA (ANGOLA, 2014). 

Como antes referido, o rápido crescimento e alargamento do tecido urbano de Luanda, 

trouxe em vários momentos de nosso estudo a questão da metropolização de Luanda como 

uma das soluções apontadas pelo Plano Nacional Desenvolvimento (2012). O que ainda não 

ficou claro neste plano, é questão dos critérios que estiveram na base para esta classificação, 

ainda que, teoricamente e tendo em conta o critério da densidade populacional, conurbação 

que Luanda sofreu e a hegemonia e polarização que exerce sobre outras cidades, seria 

possível afirmar que Luanda é uma metrópole. Porém, esta é uma discussão que deve ser 

muito mais aprofunda e que nos propusemos a investigar em estudos posteriores, 

possivelmente em tese de Doutorado. Ainda sim, cabe aqui uma relação, recorrendo aos 

acontecimentos semelhantes no Brasil quanto a questão da metrópole. 

De acordo com Villaça (1997, p.2), a primeira vez que a expressão "região 

metropolitana" apareceu na legislação brasileira foi no art. 164 da Constituição Brasileira ( ou 

"Emenda Constitucional") de 1969. Segundo o autor, este artigo dizia: 

 

A União, mediante lei complementar, poderá, para a realização de serviços comuns, 
estabelecer regiões metropolitanas, constituída por municípios que, 
independentemente de sua vinculação administrativa, façam parte da mesma 
comunidade sócio-econômica.  
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 Villaça (1997, p. 2), continua e explica que, “Como se vê, a conurbação, muito 

acertadamente, não foi o critério utilizado para definir regiões metropolitanas na Constituição 

Brasileira de 1969”. 

 A chamada que se faz nesta relação é a utopia ou ilusão da criação de metropole como 

forma de planejamento por si só. Embora, os fenômenos que originam a metropole sejam de 

caráter global e totalmente inerentes ao modelo capitalista de crescimento, parece-nos, em 

nossa análise que, se continua, simplesmente a importar modelos, sem a devida adequação a 

realidade do lugar. Por outro lado, para Luanda e para aAngola, esta, ainda é uma temática 

nova que carece de aprofundados estudos e ensais. Pois, no Brasil, apesar do seu processo de 

urbanização e até metropolização, ser, relativamente consolidado se comparado com Angola, 

ainda nota-se grandes discussões e até equívocos quanto ao entendimento das questões 

metropolitanas, tal como expressa Villaça (1997, p. 3):  

 

 
De qualquer maneira, criou-se no Brasil, a ilusão de que a instituição de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas traria, por si só, alguma vantagem ou 
"status" aos Municípios delas integrantes. Não há, em nossa legislação, nada nesse 
sentido. Nem na federal nem nas dos estados (pelo menos dentre os principais). 
Claro que nada impede os estados de concederem privilégios ou recursos especiais 
àqueles núcleos urbanos que eles vierem a declarar regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas. Mas isso dependerá de legislação específica e para isso não 
há a pré-condição de que tal legislação específica só seria aplicável a núcleos 
urbanos que tenham sido previamente considerados regiões metropolitanas ou 
aglomerações urbanas ou micro-regiões.  

 

  

Estas relações comparativas são apenas para efeito de reflexão e analises de 

experiências globais para uma breve compreensão da nossa questão abordada pelo plano 

estratégico (2013-2017). Não fazem parte de um estudo comparativo aprofundado, pois, a 

questão metropolitana deve ser objeto de um estudo maior e especifico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os estudos realizados considera-se que a atual configuração 

socioespacial de Angola, bem como a atual conformação e expansão urbana de Luanda são 

resultados dos vários tipos e períodos de conflitos pelos quais Angola passou. Apontaram-se 

os conflitos étnico-culturais como primeiro fator que resultou a espacialização dos diversos 

grupos étnicos no território de Angola antes da chegada dos Portugueses. Os conflitos de 

resistência colonial foram o segundo evento importante que não só alteraram as características 

sociais, econômicas e culturais, como foi o período no qual se verificou os primeiros níveis de 

migrações e segregação espacial. Além deste fato, sublinhou-se certa ingerência de Portugal 

no processo de descolonização do País, fato que acabou por ocasionar na imersão do povo 

Angolano em guerra civil durante desaseis anos (1975-1991). Este primeiro período de guerra 

civil, associado (após um curto período de paz de cerca de dois anos) ao segundo mais nefasto 

e mortífero traço bélico de uma década (1992-2002) que o País conheceu, foi determinante 

para Angola e em particular para Luanda, que se constituiu no principal receptáculo das 

populações deslocadas das zonas de conflitos. Neste tempo de acordo com os planos 

anteriores estudados e as ações práticas do estado, verificou-se que as decisões a respeito do 

planejamento urbano e territorial eram tomadas, mais na base da segurança militar do que em 

planos de desenvolvimento urbano sobre o seu viés teórico/metodológico, apesar de algumas 

tentativas frustradas da aplicação de alguns planos elaborados nos vários períodos de 

conflitos.  

Os conflitos socioespaciais são a mais atual expressão resultante desta ocorrência 

(guerras). Pois, embora este tipo de conflito seja de carácter global, para Luanda estes tiveram 

sua principal origem no processo das guerras e de alguma forma no modelo de gestão do 

território. Os anos de 1980 foram marcados pelo avanço da globalização. Com esta, o 

surgimento dos grandes agentes do capital reproduziam seus modelos de gestão e 

desenvolvimento territorial no espaço Angolano o que imprimiu celeridade na ocorrência 

deste tipo de conflitos.  

Observou-se que após o advento da paz em (2002) o País passou a conhecer uma nova 

etapa de crescimento e prosperidade econômica, ao mesmo tempo, comprovou-se através de 

dados demográfico comparativos, o maior fenômeno migratório da população do interior para 

Luanda nesta fase. Ou seja, Luanda registrou o maior crescimento na década de (2003-2013) 

do que nos períodos de guerra. Este crescimento é refletido pela expansão da mancha urbana 

que regista um percentual de ocupação do solo de mais de 30% entre (2000-2013), contra os 

cerca de 5% entre (1993-2000). Á este crescimento, foi acompanhado problemas 
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socioambientais de vária ordem. Pois, além de Luanda estar despreparada para lidar com este 

fenômeno, era necessário dividir as prioridades de desenvolvimento econômico e social com a 

reconstrução nacional. O que se conclui ser tarefa difícil pelo fato de existir até então, “pouca 

capacidade técnica e administrativa” por parte do Estado no sentido de contrapor as rápidas 

demandas do País e de Luanda, principal centro de produção e de conflitos socioespaciais. 

Esta “pouca capacidade” -, argumento que emprestamos dos vários escritos consultados, para 

nós fazem jus, apenas nos períodos de conflitos bélicos do que no período de paz. Pois sabe-

se que, atualmente Angola possui técnicos profissionais e recursos, além de poder contar com 

a parceria das Organizações civis locais não Governamentais (ONGs) vocacionadas na 

pesquisa e resolução de problemas espaciais. O que se questiona são as prioridades da vontade 

política, a essência cultural da administração pública, a falta de debates político/técnicos, 

democráticos e participativos. Para tal, convida-se á reflexão do poder público e da sociedade 

civil, a coragem de realizar as mudanças socioespaciais necessárias que não visem apenas o 

ganho próprio ou de seus parceiros empresariais bem como das suas realizações partidárias. 

Pois faltam em Angola a valorização e encaminhamento dos técnicos e pesquisadores nos 

lugares certos, para que respondam as questões e problemas da maneira certa, em vez do 

desvio destes ás atividades meramente comerciais visando o seu lucro ou sustento, o que 

demostra um desvio nos valores de uma nação que almeja o desenvolvimento. Não falta 

“capacidade técnica”; falta aplicabilidade teórico-metodológica e prática dos planos que se 

elaboram. Falta coerência e compromisso politico, luta contra a corrupção institucionalizada e 

improbidade administrativa. Falta a serenidade e sensibilidade de ouvir os gritos da sociedade. 

Levanta-se a reflexão a respeito da gerencia dos país por meio de praticas militaristas e 

repressivas. 

A reflexão destes assuntos de uma forma profunda e interessada podem gerar atitudes 

fundamentais na constituição de uma Nação de Direito, democrática, verdadeiramente 

independente e soberana que anseia um desenvolvimento econômico, social tecnológico e 

sustentável, á nível de seu território e região. 

Importa lembrar que de alguma forma a inação do Estado acabou por gerar 

consequências no uso e ocupação do solo bem como na economia urbana de Luanda, 

caraterizada pela informalidade. Esta cidade passou a enfrentar vários problemas de 

mobilidade urbana, também caracterizada pela informalidade através dos candongueiros que 

se constituem hoje no principal e mais dinâmico meio de transporte urbano coletivo. Os 

transportes particulares em Luanda, ainda são a principal opção das classes média e alta. São 

privilegiados e fazem parte do status cultural e social do Angolano. Fazendo um panorama 

dos valores socioculturais de Luanda, pode-se afirmar que para este povo, pode ser mais 
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importante possuir um grande automóvel importado, do que possuir mínimas condições 

sanitárias em sua própria residência. A cultura da aparência, do status é uma questão muito 

importante para este povo. Esta é uma questão a ser estudada e que certamente pode ter 

relação com os fenômenos da guerra numa tentativa de rebuscar sua identidade e 

autoafirmação. No caso, não é o foco de nosso estudo. Apenas para explicar por que as 

politicas automotivas privilegiam o uso do automóvel particular. Outro aspecto que está 

relacionado com estes acontecimentos é a paisagem urbana da capital que se tornou 

totalmente ambígua e deficitária, embora, atualmente se registra um esforço por parte do 

poder público de melhorar a imagem da cidade, afetada pela presença dos musseques entre a 

cidade legal, originados pelas diversas migrações de populações que habitavam ou as aldeias 

ou periferias mais distantes. Estas se apropriaram da cidade com pouca ou nenhuma cultura e 

experiência urbana. O que gerou diversos problemas sanitários e ambientais na cidade pela 

falta de uma inserção social educativa e controlada. Assim é fácil de observar a convivência 

do glamour e do precário no mesmo local ou espaço. 

O novo plano de desenvolvimento territorial se aplicado, é um dos maiores avanços do 

Estado, pois Se pretende criar um território mais equilibrado, que seja um fator de integração 

do mercado nacional, valorizando o potencial de cada área, para o reforço da economia e o 

desenvolvimento nacional (PLANO NACIONAL DESENVOLVIMENTO, 2012). Por outro 

lado surge o questionamento se de fato, este visa atingir um desenvolvimento territorial 

equilibrado, sendo que, dos 390 projetos a serem implementados neste programa, 126 

(32,30%) estejam apenas em Luanda com 26,05% do investimento total. Deixando cidades de 

Huambo, Benguela, Huíla e outras de alto potencial, apenas com 10 em número de projetos e 

2,40% do total de investimentos. Embora seja justificado pela demanda e especificidades de 

Luanda, após alcançar a nova configuração territorial, o PDN classifica Luanda como sendo 

uma metrópole. Por assim ser, cabe aqui a recomendação de discussão a respeito do processo 

de metropolização de Luanda, que não está claro no PND quanto ao estudo e caracterização 

das unidades políticas e administrativas para gerir esta metrópole. Sugere-se a existência de 

estatuto, de planos municipais bem como, do nível de diálogo entre estes planos. Outro 

aspecto relacionado ao que se chama metropolização de Luanda é a questão do poder 

decisório da região metropolitana em detrimento do papel das unidades administrativas. 

Como se pretende dirigir e solucionar de modo prático a questão da mobilidade da qual o 

plano aborda como sendo um dos pontos importantes? Assim sendo, conclui-se que a nova 

conformação socioespacial de Angola e de Luanda, bem como sua expansão urbana, não é de 

todo um problema em si, mas uma oportunidade de aplicar novos paradigmas e marcar uma 

nova era na história do planejamento e desenvolvimento urbano e territorial de Angola. 
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Como visto, Angola é um País rico, belo, novo, de história recente, mas impactante; sua 

população é jovem e tem grande potencial criativo e intelectual. Por este motivo, é importante 

que as ações inerentes á sociedade e ao espaço sejam pautadas dentro de um processo 

democrático, cientifico, investigativo com resultados práticos que beneficiem a sociedade em 

geral. Não é possível ter um desenvolvimento nacional equalizado sem a participação 

democrática da sociedade civil e do uso de técnicas e ferramentas adequadas e embasadas em 

pesquisas locais e regionais. 

Os poucos anos de paz, não podem, em nenhuma hipótese, ser justificativa para 

perpetuação das precárias condições de vida da população urbana e dos conflitos 

socioespaciais. Se Angola é um país do futuro, que seja hoje o seu futuro. Que Angola não 

perca sua identidade nas trocas globais enquanto se usufrui de sua riqueza, mas sim, se possa 

também beneficiar de uma qualidade de vida para todos. Que as ferramentas do Planejamento 

Urbano e Regional contribuam na elaboração de políticas públicas mais eficientes que 

proporcionam a acessibilidade aos serviços sociais mais básicos por meio de programas de 

oferta de serviços sociais básicos através da gestão municipal descentralizada e programas 

integrados de desenvolvimento Procurar, através do desenvolvimento regional por meio da 

distribuição da riqueza e oportunidades como o desenvolvimento das atividades e localidades 

rurais, da oferta de universidades públicas descentralizadas tal como já tem vindo a acontecer 

razoavelmente, resolver o problema da macrocefalia urbana de Luanda.  
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