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     RESUMO 

O problema de pesquisa desta dissertação parte da promessa feita pelo governo de Angola em 
construir, no período dos anos 2008 a 2012, um milhão de habitações em nível nacional. 
Trata-se de um projeto de âmbito nacional, lançado no período da realização das eleições 
legislativas de 2008, em um cenário de destruição de 26 anos de guerra civil, de 1976 a 2002. 
Tal projeto visa, dentre outros objetivos, à transformação de Angola num país próspero, em 
que seja erradicada a fome e a miséria, com uma administração eficiente e um Estado forte, 
democrático e moderno, proporcionando ao povo angolano os mais altos padrões de vida e 
de bem estar social. O objetivo deste estudo foi descrever a implantação do projeto 
“Habitação um desafio para todos”, nos bairros Zango I e II, localizados na província de 
Luanda, capital da República de Angola, a partir da perspectiva dos sujeitos beneficiados pelo 
mesmo. A metodologia utilizada foi baseada na pesquisa qualitativa, com o apoio entrevistas 
semiestruturadas, cujo público alvo foi 23 atores, dos quais, quatorze moradores dos bairros 
Zango I e II, três moradores do antigo projeto habitacional colonial no bairro 
Congolenses/Luanda. Foram também entrevistados cinco responsáveis ligados ao projeto 
habitação um desafio para todos, e o Diretor Geral da ONG-Ação para o Desenvolvimento 
Rural e Ambiente – ADRA. Por outro lado, ocorreram observações participativas, além de 
terem sido utilizados documentos oficiais de programas e projetos do governo angolano, bem 
como fontes de informação de organizações civis nacionais e internacionais. Entre os 
principais resultados, destaca-se que o governo diminuiu a meta de um milhão de habitações 
para 350.091. Os bairros Zangos I, II E III contam, atualmente, com dez mil habitações 
sociais e cerca de 160.000 moradores provenientes dos bairros periféricos da cidade, mas 
ainda há carência de água potável e hospitais principalmente. Verificou-se, também, que parte 
da população desalojada do centro da cidade ainda se encontra alojada em abrigos provisórios 
feitos de tendas e chapas de zinco, em condições carentes, enquanto aguardam pela posse da 
habitação. Entre as principais conclusões, constatou-se que, o planejamento e decisões 
extremamente centralizadas no topo do governo central têm contribuído nas falhas e 
desorganização no processo de fiscalização da qualidade das obras e no cumprimento das 
metas, acreditando que se tal cenário permanecer, Zangos estarão na eminência de 
favelização. 

Palavras Chave: Angola e Luanda; Guerra civil; Habitação Social; Altos padrões de vida; 
Bairro Zango I e II 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACTNZOVO, Tiago Bassika. Habitação Social para além da sobrevivência: caso 
dos bairros Zango I e II em Luanda, Angola (2002- 2012). – MPPT/UDESC. Florianópolis, 

2012. 

 

ABSTRACT 

The research problem presented in this dissertation rises from the promise made by the 
government of Angola which is to build, in the period of 2008 to 2012, one million habitation 
units at national level. This is a national project, announced during the parliamentary elections 
of 2008, a scene of destruction 26 years of civil war from 1976 to 2002. Such project has, 
among other objectives, to transform Angola into a prosperous country, where hunger and 
poverty has to be eradicated, by having an efficient administration and a strong, democratic 
and modern State, giving the Angolan people the highest standards of living and social 
welfare. The objective of this study was to describe the implementation of the project 
‘Habitação um Desafio para Todos’ in the suburbs Zango I and II, located in Luanda, capital 
of Angola, from the perspective of individuals who were benefited by it. The methodology 
used in this research was based on a qualitative research which is supported by semi-
structured interviews, whose target audience were twenty-three people, including fourteen 
residents of the suburbs Zango I and II, and three residents of the old housing project in the 
Colonial District Congolese/Luanda. Five people of this project were also interviewed, 
including the general director of the NGO Action for Rural Development and Environment – 
ANDRA. In addition, participative observations were made, as well as official documents 
were used from programs and projects of the Angolan government, including sources of 
national and international civil organizations.  Among the main results, it is highlighted that 
the government decreased the target of one million homes to 350,091. The suburbs Zango I, II 
and III have recently ten thousand social habitation units and about 160,000 residents from the 
peripheral suburbs of the city, but there is still a lack of portable water and hospital, mainly. It 
was also observed that the part of the displaced population in the city centre is still 
accommodated in temporary shelters made of zinc sheets, in poor conditions, while they wait 
for the possession of their habitation units. Among the conclusions, it was observed that the 
way of planning and decisions extremely centralized in the top of the central government have 
contributed to the disorganization in the process of monitoring the quality of the work, as well 
as in the goal accomplishments, taking into account that if such scenery remains, the suburbs 
Zango I and II will be in the eminence of growing slums.  
 
Keywords: Angola, Luanda; Civil war; Social Habitation; High standards of living; Zango 
District I and II 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo foi o de descrever a implantação do projeto “Habitação um 

desafio para todos”, nos bairros Zango I e II, localizados na província de Luanda, capital da 

República de Angola, baseando-se, principalmente, a partir da perspectiva dos sujeitos 

beneficiados pelo mesmo. Trata-se de um projeto de âmbito nacional do governo de Angola, 

lançado no período da realização das eleições legislativas ou partidárias no ano de 2008, com 

promessa de construção de um milhão de habitações para minimizar o décifit oficial de 1,7 

milhões. O projeto faz parte do Programa Quadrienal 2009-2012 do governo.  

Partindo da problemática de um cenário de destruição de vinte e seis anos de guerra 

civil, de 1976 a 2002, e uma vez que as ambições de mudanças manifestadas no Programa do 

governo vão em direção a transformar Angola num país próspero, em que seja erradicada a 

fome e a miséria, com uma administração eficiente e um Estado forte, democrático,moderno, 

com um elevado nível de desenvolvimento científico e técnico – cultural,inserido na economia 

regional e mundial e proporcionando ao povo angolano os mais altos padrões de vida e de 

bem  estar social1. 

As descrições do projeto habitacional nesta dissertação, elaboradas por mim, 

objetivam, especificamente, à apresentação do processo preliminar que resultou na concepção 

da Política habitacional de Angola no Programa Quadrienal 2009-2012; assim como 

identificar os critérios de distribuição das habitações sociais dentro da política habitacional, 

adotada pelo governo de Angola no projeto habitação um desafio para todos; e, finalmente 

verificar se o conteúdo do referido projeto e as práticas desenvolvidas para habitação social 

totalmente subvencionada têm tido impactos de melhoria da qualidade de vida, previstos para 

os bairros Zango I e II. 

A trajetória de Angola até se tornar uma república soberana envolveu longas e difíceis 

fases que foram determinantes na conquista da independência e na construção da paz e 

democracia. Neste estudo, acreditamos ser fundamental abordar assuntos relacionados à 

história desta trajetória, pois nela constam informações que contribuíram para melhor 

entendimento de todos os outros assuntos a serem desenvolvidos aqui.   

 

                                                           
1O título da dissertação “Habitação social para além da sobrevivência” é uma crítica a favor daquela grande 
parcela da população angolana que clama por uma efetiva melhora na qualidade de vida, pois, pelas vicissitudes 
sociais e políticas que o país atravessou e ainda atravessa, essa parte da população sempre procurou sobreviver 
com o mínimo possível para evitar a morte, embora muitas vezes inevitável.  
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Nessa linha de raciocínio, a luta de libertação nacional2 teve seu início oficial no dia 4 

de Fevereiro de 1961, com a participação dos três principais movimentos de libertação, 

nomeadamente: Movimento Popular de Libertação de Angola-MPLA, partido no poder até a 

presente data; União Nacional para Independência Total de Angola-UNITA, atual maior 

partido de oposição; e a Frente Nacional para Libertação de Angola-FNLA. Mas, no ano 

seguinte ao da conquista da independência, em 1976, o país entrou em guerra civil, 

envolvendo dois dos três maiores movimentos de libertação, MPLA e UNITA. (Meijer e 

Birminghan, 2004).  

Segundo Tony Hodges (2002), várias causas deram origem à guerra civil angolana. 

Parte desde a forma de colonização imposta pelo regime ditador Salazarista português, cujo 

período de colonização foi lento e prolongado e, como se não bastasse, a conquista das 

independências demandou para os casos específicos das Repúblicas de Angola, Moçambique 

e Guiné-Bissau, uma luta armada de libertação, contrário do que ocorreu nas colônias 

francesas e inglesas, mesmo que o mal causado em ambas, as situações de colonização se 

refletem até nos momentos atuais em quase todos os países africanos. Nesse sentido, sabe-se 

também que 

 

a escravidão sempre esteve presente na brutalidade, e sua abolição foi 
seguida por cerca de um século de estagnação, com a potência colonial 
incapacitada- ou desinteressada- de encontrar uma vocação econômica 
produtiva para o país.(GONÇALVES, 2009, p. 92)  

 

A outra causa foi o surgimento de rivalidades acirradas entre os movimentos com 

origem étnica e regional diferentes, ambos com “apoiantes externos3que competiam entre si, e 

de lideranças que procuravam a conquista absoluta do poder a custa dos seus rivais”, ou seja: 

 
[...] a guerra que explodiu após a independência não pode ser reduzida a uma 
guerra civil. Ela contrapõe duas facções de elites políticas sem a participação 
verdadeira das sociedades civis, que são as principais vítimas. É por isso 
mesmo, uma guerra de agressão: invasões de um exército estrangeiro, 

                                                           
2A luta de libertação nacional angolana tem, em sua base, um rico conteúdo. Sua edificação é, antes e acima de 
tudo, uma questão de identidade cultural, elemento essencial e permanente para edificar suas instituições 
próprias, fundamentado no reconhecimento das diferenças, e de elaborar um projeto social, nacional e popular 
baseado no diferente. Ela se desenvolve a partir do reconhecimento dos interesses e das opiniões específicas do 
povo angolano, e da necessidade de um debate com a participação de todos, excluindo-se os que compactuam 
com interesses exteriores à nação, sobre as formas de criação de riqueza (relações sociais e econômicas, forças 
produtivas) e sobre o marco referencial desta organização (relações políticas e exercício do poder). (SANTOS, 
D, 2001, p. 126-133) 
3O apoio externo no conflito armado angolano deu-se principalmente pelas duas antigas potencias na altura, 
Estados Unidos de América - USA e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas- URSS, a atual Rússia. 
A primeira potência aliada a UNITA e a segunda ao MPLA. 
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financiamento, apoio logístico e material de dois Estados estrangeiros (África 
do Sul e EUA). A facção dirigente, desta forma, recorreu às forças militares e 
ao apoio de duas outras potências estrangeiras (Cuba e URSS). Para além dos 
discursos e da propaganda das elites políticas angolanas e dos Estados do 
centro, não se trata de uma guerra “étnica”, “religiosa” ou de “classes 
sociais”. (SANTO, D, 2001, p. 126-133) 
 

A guerra civil4 terminou em 2002 com um quadro elevado de destruição e miséria. 

(Meijer e Birminghan, 2004). Como em qualquer guerra civil, as consequências são drásticas. 

No caso de Angola, não se conseguiria enumerar, até porque as informações continuam sendo 

levantadas, pois os reflexos ainda são notórios. Para o presente estudo, alguns números 

tornam-se pertinentes de serem apresentados: cerca de um milhão de mortos, quatro milhões 

de deslocados de guerra, 400.000 refugiados, milhares de órfãos, cerca de 200 mortes de fome 

por dia,oitenta mil crianças, velhos, homens e mulheres mutilados por milhões de minas 

terrestres espalhadas por quase todo o país5. 

Diante do cenário socioeconômico e político do pós-guerra em Angola, o governo 

elaborou o Programa Quadrienal (2009-2012), com cinco eixos principais: consolidar a 

estabilidade política e reforçar a democracia; reforçar a capacidade institucional do país e 

melhorar a forma de governar; garantir o crescimento da economia do país de forma 

sustentada;melhorar a qualidade de vida dos angolanos; reforçar o posicionamento de Angola 

no contexto internacional.  

                                                           
4O sistema democrático na República de Angola está em processo de consolidação. Com o fim da colonização 
portuguesa, dois dos movimentos de libertação nacional nomeadamente, Movimento Popular de Libertação de 
Angola-MPLA e União Nacional para Independência Total de Angola-UNITA entraram em conflito armado 
motivado também pela ausência de um plano consensual de reestruturação nacional.   A consagração da primeira 
Constituição da República permitindo um regime de partido único sinalizava forte supremacia para o MPLA, em 
relação aos outros dentro do sistema de governo. Além disso, nessa altura, a constituição caracterizava um 
sistema presidencialista em que o chefe do Estado acumulava três poderosas funções: era presidente do partido, 
presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Por outro lado, foi adotado o Marxismo -
Leninismo como a ideologia oficial de regime. Mais tarde com o objetivo de estreitar relações com o ocidente é 
abandonada a referida ideologia. Com isso, o regime aprova a lei número 12/1991 de revisão constitucional.  
A lei instituiu um Estado de Direito democrático baseado no respeito pelos direitos humanos e introduz um 
sistema político multipartidário. Este cenário permitiu uma série de acordos de paz entre as partes e novo sistema 
eleitoral. Assim foram realizadas as primeiras eleições presidências e partidárias em 1992. A UNITA, não 
reconheceu os resultados das eleições e reacendeu um novo período de guerra civil tendo seu fim no ano 2002 
com a morte de Jonas Savimbi, então líder do partido. (HODGES, 2002, p. 74- 82). 
 
5 De acordo com o Alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados- ACNUR, por causa da guerra 
civil, os refugiados angolanos se instalavam nos países vizinhos da Zâmbia, Congo Brazzaville, República 
Democrática do Congo e Namíbia. Ainda segundo esta entidade, até o ano de 2009 Angola tinha 14.734 
refugiados reconhecidos, 12 mil dos quais são da República Democrática do Congo, a maioria há mais de 30 
anos no país. Enquanto isso, até, eram reconhecidos pelo governo brasileiro cerca de  4.183 refugiados dos quais 
, 1.688 angolanos que fugiram da guerra civil nos anos 1990 e representam 39% do total de refugiados acolhidos 
no Brasil. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/r_lusofonos/r_angola_hrw_2003_a_luta_tempos_paz.pdf. Acesso aos  
Acesso em 16/01/2012 
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 No Programa foi estabelecida, também, a política habitacional do país, visando à 

minimização da demanda.  

 
O objetivo principal é o de desenvolver gradualmente um mercado 
imobiliário concorrencial, devendo o Estado cuidar do apoio direto aos 
grupos vulneráveis, no acesso à habitação a custo controlado, promover 
programas específicos de requalificação dos musseques e criar infra  
estruturas básicas de saneamento, abastecimento de água, energia elétrica, 
vias de acesso e  investir em programas de equipamentos sociais- saúde, 
educação).Programa de governo do MPLA para o quadriênio 2009 – 2012. 

 

1.1 CONHECENDO ANGOLA 

De acordo com a Constituição6, a República de Angola é um Estado Democrático de 

Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da constituição e da lei, a 

separação de poderes e a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de 

expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Desde já, os 

mapas de localização do Zango em Luanda: 

 

 Figura 01 :Mapa de Localização do Bairro Zango 

 

                                                           
6Disponível em:http://www.comissaoconstitucional.ao/pdfs/constituicao-da-republica-de-angola.pdf. Acesso aos 
05/10/2010). 
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Fonte: Adaptado pelo Laboratório de Geoprocessamento do curso de Geografia FAED/UDESC, 2011, a partir do 
mapa base Global. 

 

É, atualmente, subdivida administrativamente por 18 povíncias, 173 municípios e 618 

comunas7. Estimativas oriundas do Instituto Nacional de Estatística apontaram que, em 2009, 

Angola tinha uma população de dezoito milhões de habitantes.  

As fronteiras terrestres de Angola atingem4837Km, sendo que, ao Norte, encontra-se a 

República do Congo e República Democrática do Congo; ao Sul, a República da Namíbia; ao 

Leste, a República Democrática do Congo e a República da Zâmbia; e, ao Oeste, o Oceano 

Atlântico. O clima é tropical no norte e subtropical no sul, sendo temperado nas zonas de 

maior altitude. O relevo é caracterizado por uma série de planaltos que do interior descem 

para leste e sudeste e da faixa litoral para o oceano8. 

A província de Luanda é a capital do país, atualmente, com uma população 

estimadaem cinco a sete milhoes de habitantes. A província possui clima semiárido tropical, 

quente e seco. A temperatura média anual da província situa-se entre os 25 °C e os 26 °C, 

sendo os meses de Julho e Agosto os mais frescos, especialmente no litoral, onde a 

temperatura desce um pouco abaixo dos 25 °C. O clima da região é influenciado pela 

proximidade do mar com as Corrente frias de Benguela. As temperaturas não são tão altas, 

mas o ar é consideravelmente úmido e seco.  

 A seguir são apresentadas e contextualizadas as informações econômicas e sociais que 

acompanharam Angola nos últimos seis anos, pois se acredita serem indispensáveis para a 

compreensão dos diversos assuntos em abordagem nesta dissertação. 

 Conforme já apontado, o período Angolano de colônia para ex-colônia ocorreu na 

ausência de medidas de transição econômica9, diferente do que aconteceu, por exemplo, em 

países como a África do Sul e Namíbia. Tal contexto foi também piorado pelas consequências 

da guerra civil que, dentre outras já citadas, aumentou substancialmente a dependência na 

extração petrolífera sem ter resultado em poupança, ou a transferência de benefícios para 

                                                           
7Comunas são sub- regiões municipais dirigidas por um administrador comunal que trabalha sob delegação do 
administrador municipal. 
8A região planáltica é a que ocupa a maior extensão territorial do país. A maior altitude é a do Morro do Môco, 
na província do Huambo, e atinge aproximadamente 2.620 metros. Mais de 50% dos solos sofrem de processos 
constantes ou periódicos de erosão provocados pelas chuvas e pelas incidências solares.  Possuí florestas densas, 
coberturas descontínuas de arbustos e ervas e vastas extensões desertas no Namibe. Disponível em: 
http://www.mirex.gv.ao/sadc/informacaogeral.htm. Acesso aos 11/10/2010 
9A abordagem mais profunda dos aspetos de transição econômica de Angola a partir no período final da 

colonização aparecerá no capítulo I da formação sócio espacial.   
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outros setores potenciais, convertendo em aumento da produtividade e ou da capacidade de 

oferta. (GONÇALVES, 2009).   

Assim sendo, as informações dos relatórios econômicos do governo apontam que no 

período após a guerra civil, Angola detém uma das economias que mais cresce na África e no 

mundo, tendo atingido valores consideráveis do seu Produto Interno Bruto-PIB. Este cenário 

de crescimento vem sendo sustentado pela exportação de petróleo10 e diamantes, maiores 

fontes de receita. Além disso, Angola vive uma explosão no processo de reconstrução 

impulsionada pela produção petrolífera onde, segundo estimativas, já é o primeiro na África 

subsaariana em termos de produção, com mais de 1,7 milhões de barris/dia11. 

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola-Sonangol é a empresa estatal 

gerenciadora responsável pela exploração, concessões, produção, transporte e comercialização 

do petróleo ou hidrocarbonetos. Dentre as empresas que operam na exploração de petróleo, as 

associadas e parceiras, destacam-se: Chevron- Texaco dos Estados Unidos de América, 

presente há quase 50 anos; Exxobil Mobil, Total, Agip, BP, OXY, Shell, Petrobrás-Brasil, 

desde 1979/80. 

Em seguida, dois quadros contendo informações da composição do PIB de Angola e a 

evolução do mesmo: 

Quadro 1. Porcentual de Contribuição do PIB por Macro setores da Economia 
Nacional 

Setores da Economia 2001 2005 2008 2009 2010 
Agricultura e pesca 8.3 8.6 6.8 10.4 11 
Indústria transformadora 4.0 4.1 4.9 6.2 6.5 
Serviços 15.8 14.9 17.9 21.2 20.3 
Petróleo 52.3 56.3 57.9 45.6 47.3 
Outros 19.6 22.1 12.5 16.6 14.9 

     Fonte: Adaptado do Relatório Econômico de Angola 2010- Universidade Católica  

                                                           
10O primeiro poço foi perfurado em 1915. No entanto, só nos anos de 1950 e 1960 foram realizadas as 
descobertas de hidrocarbonetos no onshore do Cuanza e no offshore de Cabinda, que resultaram no arranque da 
exploração comercial do petróleo de Angola. O primeiro salto significativo aconteceu em 1968, com a entrada 
em produção do campo de Malongo, ao largo de Cabinda. Também de grande impacto foi, mais tarde, a abertura 
do enorme campo Takula, já em 1982.  
 Disponível em: http://www.sonangol.co.ao/wps/portal/ep. Acesso aos 27/06/2011 
  
11No período compreendido entre janeiro de 2002 e julho de 2008, o preço do Brent cresceu 584% em valores 
nominais, passando de US$ 19,42/barril para US$ 132,72/barril. Nesse período, o barril de Brent alcançou, em 
11 de julho de 2008, um pico de cotação diária de US$ 143,9/barril. Dentre os fatores catalizadores da alta do 
preço destacam-se: forte crescimento do consumo mundial de petróleo; fraca expansão da produção mundial de 
petróleo; redução da capacidade ociosa, tornando o mercado mais sensível a tensões geopolíticas e eventos 
climáticos negativos e forte incremento de posições em petróleo no portfólio de investimento de fundos 
financeiros (Empresa brasileira de  Pesquisa Energética – EPE, 2008). Disponível em:  
http://www.epe.gov.br/Petroleo/Documents/Estudos_29/Contexto%20Mundial%20e%20Pre%C3%A7o%20do%
20Petr%C3%B3leo%20Uma%20Vis%C3%A3o%20de%20Longo%20Prazo.pdf. Acesso aos 01/12/2011 
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 No quadro acima, fica evidente que o petróleo foi o responsável pela maior parte da 

economia do país com 52,3% em 2001, quase 60% no ano de 2008 e 47,3% em 2010, 

confirmando o que se tem acompanhado sobre a economia de Angola, uma vez que,sempre, 

dependeu das exportações petrolíferas. A indústria e agricultura, que seriam fortes aliados na 

diversidade de investimentos e fortalecimento da economia, apresentam respectivamente um 

cenário ainda bastante tímido, com 6,5% e 11% de contribuição em 2010.  

 Em seguida, é apresentado o gráfico12 com informações do comportamento do Produto 

Interno Bruto,  

 

Gráfico 2. Produto Interno bruto de Angola do ano 2004 a 2010 em Porcentagem13 

 

Fonte: Adaptado das informações do Ministério do Planejamento em 2010 

 
De acordo com as informações expostas no gráfico, fica evidente o crescimento do 

Produto Interno Bruto acima dos 15%,entre os anos 2004 a 2006, atingindo o pico de quase 

25% em 2010. Esse período de ascensão pode ser creditado aos investimentos demandados 

pela reconstrução nacional, associada ao aumento do preço internacional de petróleo. Depois, 

nos anos 2008 até 2010, é registrada grande queda nos números. Com fraca diversidade 

econômica, somada à dependência do preço internacional do petróleo e diamante, a economia 

                                                           
12Informaçoes obtidas através do Ministério do Planeamento de Angola. 
Disponível em: http://www.minplan.gov.ao/PublicacoesD.aspx?Codigo=514. Acesso em 16/10/2011  
13Disponível em: http://www.minplan.gov.ao/PublicacoesD.aspx?Codigo=514. Acesso em 16/10/2011 
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de Angola, segundo as autoridades de direito, também foi atingida pelas consequências da 

crise de 200814, com fortes oscilações no preço e demanda de petróleo.  

Também chama atenção a Renda Nacional Bruta por habitante ou, para muitos, Renda 

per- capita, em volta de três mil dólares americanos em 2010. Enquanto que, no mesmo ano, 

reservados os contextos sociais, políticos e econômicos dos países, a mesma renda para o 

Brasil foi de dez mil dólares americanos, reservadas as discrepâncias. 

No que tange ao quadro social do país, algumas informações, principalmente, aquelas 

relacionadas com a guerra civil já foram adiantadas na introdução. Mas, a título de 

complemento, o último Inquérito Integrado sobre Bem Estar da População do Instituto 

Nacional de Estatística de 2009, publicado em 2011,apontou que 42.5% da população urbana 

do país moram em habitações sobrelotadas.  

Quanto ao acesso à eletricidade, apenas 40.2% da população tem acesso. Desse 

número, 66.3% são da área urbana e 8.6% da área rural. Já, com relação ao consumo de água 

própria para beber, 42% da população do país tem acesso; dessa quantidade, 57.9% são da 

área urbana e 22.8% são da área rural. Outro item abordado é o saneamento básico onde 

consta que 59.6% da população do país têm acesso a saneamentos apropriados, sendo 84,6 da 

população urbana e 31.1% da rural. 

Se nos basearmos nos números sociais15acima citados, fica evidente que mais da 

metade da população do país vive sem consumo de energia elétrica, água potável e 

saneamento básico, além de morar em casas lotadas com número de pessoas muito acima em 

relação à quantidade e qualidade dos cômodos. Uma situação que se apresenta mais grave nas 

áreas rurais, sempre as últimas a serem lembradas. Um cenário que, ao reflexo das motivações 

presentes no projeto habitação um desafio para todos, reforça a urgência de ações por parte 

                                                           
14Originada em meados de 2007 no mercado norte-americano de hipotecas de alto risco (subprime), adquiriu 
proporções tais que acabou por se transformar, após a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, 
numa crise sistêmica. Segundo, sabemos que a causa direta da crise foi à concessão de empréstimos hipotecários 
de forma irresponsável, para credores que não tinham capacidade de pagar ou que não a teriam a partir do 
momento em que a taxa de juros começasse a subir como de fato aconteceu. (Revista de Economia Política, vol. 
29, nº 1 (113), pp. 133-149, janeiro-março/2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rep/v29n1/08.pdf. 
Acesso aos 31/10/2011 
15Informações complementares sobre saúde e educação do país apontam que a taxa de alfabetização de cidadãos 
dos 15 a 24 ano é de 75%, dos quais 88,3% são da região urbana e 56.3% da região rural. Em relação a mulheres, 
a média nacional das que sabem ler e escrever é de 67.8%, destes, 83.8% da região urbana e 40.5% da rural.Na 
saúde, a taxa de mortalidade infantil nacional das crianças de zero a um ano por cada mil nascidos vivos na 
região urbana é de 93 crianças e na rural 141. Já na faixa etária dos zero anos a 4 anos de idade, a taxa aumenta 
para 150 na urbana e 238 na rural para cada mil crianças nascidas vivas.  Enquanto isso, a taxa de mortalidade 
infantil geral no Brasil em 2010 foi de 23 crianças por cada mil nascidas vivas. (Relatório sobre Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio-Setembro 2010 do Programa das Nações Unidades para Desenvolvimento – 
PNUD. Disponível em: Fonte:  
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Angola/Angola_MDG_Report%20port.pdf. Acesso aos 
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das instituições de direito, a fim de se começar a minimizar e inverter os dados do citado 

quadro. 

Em termos de Ranking do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do PNUD de 

2010, em um conjunto de 169 países, Angola ocupa a 146º posição com índice 0.403 

considerado baixo. Nesta mesma classificação, algumas comparações são pertinentes. 

Noruega é o líder com índice de 0.938; Líbia, com 0.755 em 53º; Brasil, com 0.669 em 73º e a 

África do Sul, com 0.597 na 110º posição.  Por outro lado, a esperança de vida do angolano é 

de 48 anos, enquanto que a do Brasil, por exemplo, é de 73 anos. 

 

                Quadro 3. Relatório de Desigualdade e Pobreza- 201016 

 

 

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2010 

 

Os itens que constituem o IDH, nomeadamente esperança de vida, escolaridade, renda 

per- capita para o caso de Angola servem de reflexo da situação social já apresentada, 

sinalizando os grandes desafios para reverter a situação. 

Considerando o cenário do pós- guerra civil e pelo fato de o projeto habitação um 

desafio para todos ser o maior desde a conquista da independência nacional em 1975, 

pretende-se, aqui,apresentar o processo preliminar à concepção e os critérios adotados para a 

efetivação do referido projeto. Através disso, tenciona-se, também, verificar se os 

investimentos habitacionais previstos estão melhorando o nível de qualidade de vida17 das 

                                                           
16Disponível em: http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=3600&lay=pde. 
Acesso aos 30/08/2012 

17A elevação dos padrões de qualidade de vida de todos os cidadãos, entendida não só como bem estar material 
mas também, e acima de tudo, como bem estar espiritual.O modelo de desenvolvimento sustentável que o MPLA 
adota assenta essencialmente no desenvolvimento humano e num sistema justo de distribuição do rendimento 
nacional que permita o progresso material e espiritual de toda a sociedade de uma forma continuada e duradoura. 
Para a realização deste objetivo, o grande desafio está na geração de empregos, só criando empregos é que o país 
pode sair vencedor na luta contra a pobreza e atingir elevados padrões de vida. Mas este desiderato apenas é 
possível de alcançar com altas taxas de crescimento econômico, sendo primordial o desenvolvimento rural 
acelerado e a criação de empresas nos sectores com maiores potencialidades para a criação de empregos, única 
forma de conseguir ocupação para todos aqueles que estejam em idade ativa, em especial os jovens recém saídos 
das escolas aos vários níveis. (Visão sobre a melhoria da qualidade de vida presente noPrograma Quadrienal do 
Governo do MPLA, 2009-2012.) 
 

 

Esperança de vida 48 anos 
Média de anos de escolaridade 4.4 
IDH 0.403 
Ranking IDH 146 



 

populações nos bairros Zango I e II, áreas escolhidas para 

implantação do programa habitacional.

 

Figura 2 - Habitações

Fonte: http://www.odebrecht
habitacional-do-zango-3 . Acesso em 21/07/2011

 

Pela figura nº 01, é apresentado

e a sua configuração espacial. Portanto, visando 

habitação com qualidade, para a parcela da população 

incluindo as mais desfavorecida

possuam forma de moradia unifamiliar ou de apartamento, sendo que nenhuma delas tenha 

menos de dois quartos, além 

A escolha destes dois bairros tem como base

mesmos fazerem parte de uma das áreas de maior expansão urbana situada na capital Luanda 

no projeto de reconstrução e requalificação em execução. A

habitações sociais e cerca de 160.000 resi

é a de serem construídas, 

apartamentos em prédios 

infraestruturas e zonas econômicas especiais

Em Angola e para efeitos do atual projeto

habitações sociais compete

Nacional de Habitação. 

                                                          
18Informações do Plano Urbanístico do bairro Zango presentes nos trabalhos acadêmicos em 2010, e cedidos 
pelo  Engenheiro Esmeraldino Claudio,  chefe de Gabinete, Estudos e Projetos de Bauxite 
publica e privada. 

populações nos bairros Zango I e II, áreas escolhidas para a análise  d

do programa habitacional. 

Habitações sociais no Zango I e II 

http://www.odebrecht-ec.com/projetos/detalhes/programa
. Acesso em 21/07/2011 

, é apresentado o modelo das casas sociais geminadas do bairro Zango 

e a sua configuração espacial. Portanto, visando à criação de melhores condições de acess

habitação com qualidade, para a parcela da população com menor capacidade aquisitiva, 

incluindo as mais desfavorecidas, o programa de fomento habitacional 

possuam forma de moradia unifamiliar ou de apartamento, sendo que nenhuma delas tenha 

além de sala, cozinha, banheiro e um quintal. 

A escolha destes dois bairros tem como base, dentre outros fatores, o fato de os 

mesmos fazerem parte de uma das áreas de maior expansão urbana situada na capital Luanda 

rução e requalificação em execução. Atualmente,

habitações sociais e cerca de 160.000 residentes, sendo que a previsão, 

 numa área de mil e cem hectares de terra, 26 mil casas e 14 mil 

apartamentos em prédios até três a quatro andares, além de prever equipamentos sociais, 

econômicas especiais, principalmente, de material de construção

Em Angola e para efeitos do atual projeto habitacional, a promoção da construção de 

habitações sociais compete ao Ministério de Construção e Urbanismo

                   

Informações do Plano Urbanístico do bairro Zango presentes nos trabalhos acadêmicos em 2010, e cedidos 
pelo  Engenheiro Esmeraldino Claudio,  chefe de Gabinete, Estudos e Projetos de Bauxite 
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a análise  do processo de 
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mesmos fazerem parte de uma das áreas de maior expansão urbana situada na capital Luanda 
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 ao término do projeto, 

26 mil casas e 14 mil 

além de prever equipamentos sociais, 

de material de construção18. 

, a promoção da construção de 

ao Ministério de Construção e Urbanismo, através do Instituto 

Informações do Plano Urbanístico do bairro Zango presentes nos trabalhos acadêmicos em 2010, e cedidos 
pelo  Engenheiro Esmeraldino Claudio,  chefe de Gabinete, Estudos e Projetos de Bauxite -Angola, uma empresa 
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No entanto, no Relatório do referido ministério, apresentado em 2009, consta que o 

projeto habitacional19 previa a construção de um milhão de habitações para alojar cerca de 

6.000.000 de pessoas. Deste número de habitações construídas, 115.000 seriam da 

responsabilidade do Estado, 120.000 a cargo do sector privado, 80.000 a cargo das 

cooperativas e 685.000 para beneficiar os construtores, abrangendo todos os extratos 

socioeconômicos, com ênfase às classes de renda média e baixa, gerando mais de 600.000 

empregos diretos. 

Para a realização  deste projeto, compete ao Estado, entre outras: fomentar e fiscalizar 

a construção de habitações sociais; elaborar os projetos de arquitetura, de execução e de 

construção de habitações de caráter social; promover, em colaboração com os órgãos locais 

do Estado, os estudos e a localização dos terrenos para a construção de habitações de caráter 

social e realização dos trabalhos para a sua urbanização; adquirir, a título gratuito ou oneroso, 

dos órgãos locais do Estado, os terrenos necessários à construção de habitações sociais. 

 No relatório supracitado20consta ainda que, para a efetivação do referido projeto 

habitacional, foram considerados dentre outros, quatro aspectos fundamentais no contexto da 

história do país; são eles: fluxos migratórios para as cidades, provocados pela guerra civil e a 

consequente pressão sobre o parque habitacional existente; a redução de um parque 

habitacional urbano moderno pós-colonial, o que galvaniza a identidade angolana; a função 

do Estado em criar as condições políticas, administrativas e financeiras para o fomento da 

economia nacional; e a necessidade de responder, eficazmente, a procura e garantir o 

surgimento de novos espaços urbanos condignos. 

A lei nº 3/07 no art.4º de fomento habitacional no Diário da República21apresenta 

como conceito de habitação social, as habitações de baixa ou média renda, apoiadas pelo 

Estado ou pessoas coletivas de direito público, visando à criação de melhores condições de 

acesso à habitação com qualidade para a faixa de renda citada e, inclusive, à parcela da 

população mais desfavorecida. 

Por isso foram apresentadas, no Decreto de Promoção e Acesso à habitação Social, 

cinco tipos de definições sobre habitação, adotados ao “habitação um desafio para todos”: a) 

Habitação Social Totalmente Subvencionada, destinada à parcela da população que não 

preenche os padrões mínimos de renda anual individual ou familiar (renda inferior a 24 vezes 

                                                           
19Decreto de Promoção e Acesso a Habitação Social do Governo. Disponível em: 
http://www.minuc.gov.ao/PublicacoesD.aspx?Codigo=539. Acesso aos 20/10/2011 
20 Lei constitucional, de 25 de Agosto de 1992. Artigo-21-Tarefas fundamentais do Estado  
21Disponível em:http://www.angola.gov.ao/. Acesso aos 20/05/2011 
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o salário mínimo em moeda  nacional, atualmente, fixado em Kz 8.609,00 (Oito mil e 

seicentos e nove Kwanzas, cerca de U$ 90,00 (dólares norte Americanos) e R$ 153,00 (Reias 

no cambio de 07/11/2011); 

b) Já, as habitacões sociais subvencionadas são destinadas aos cidadãos nacionais com 

rendimentos mínimos ou médios,  conforme segue abaixo: 

 No caso daqueles cidadãos nacionais que pretendem alugar uma habitação social: ter 

renda anual igual ou superior a 24 vezes o salário mínimo nacional, (Ex: salário nacional base 

de um técnico superior); possuir emprego ou exercer uma atividade por conta própria há mais 

de três anos; ser chefe de família ou dispor de um salário que lhe permita responsabilizar-se 

pelo pagamento das prestações mensais devidas pela aquisição da habitação; 

Para parcela da população que pretende comprar uma habitação social, os pré-

requisitos mudam apenas nos valores, ou seja, deverá ter um rendimento anual individual ou 

familiar superior a 48 vezes o salário mínimo nacional e inferior a 144vezes o salário mínimo 

nacional;  

 Por outro lado,há outras duas formas de aquisição das habitações. C) Uma é a 

habitação autoconstruída: direcionada a iniciativa da parcela da população interessada, desde 

que seguindo as regras urbanísticas específicas; enquanto a outra é  a habitação de alta renda: 

destinada a parcela da população, cujos custos ultrapassam os padrões regularmente fixados 

pela classificação de habitação social. Sua promoção é de livre iniciativa privada e às leis do 

mercado. 

Uma vez apresentados os conceitos e padrões de renda direcionados a cada política de 

habitação, cabe reforçar que as descrições aqui presentes, de acordo com os objetivos da 

pesquisa, serão preferencialmente direcionadas aos candidatos ou moradores das habitações 

sociais totalmente subvencionadas. 

Conforme o projeto habitacional, o referido público alvo faz parte da parcela da 

população que esteve presente nos fluxos migratórios campo-cidade, provocados pela guerra 

civil, produzindo cerca de quatro milhões de deslocados em todo país, cuja maioria se 

estabelecendo nos bairros periféricas da cidade de Luanda, morando em áreas de risco e, 

muitos, sobrevivendo quando conseguiam provisões por comércio informal, ambulante e 

precário.  

Aqui, faz-se necessário uma observação importante relacionada ao objetivo 

supracitado, o da construção de um milhão de casas. As últimas informações quantitativas do 

projeto habitacional prevêem novos números como um todo: a construção, nas 18 capitais do 

país e nas sedes dos 127 municípios, cerca de 350.091 habitações de diferentes tipos. Desta 
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quantidade, 210.024 serão particularmente da responsabilidade do Estado, destinada a 

alojar cerca de dois milhões e cem mil quinhentos e quarenta e seis habitantes22.  

Tudo indica que a meta anteriormente anunciada, de um milhão de habitações, não 

será atingida. As justificativas do governo se concentram, basicamente, na crise econômica 

global de 2008 que causou prejuízos e atrapalhou a programação e, consequentemente, 

impossibilitou que fossem atingidas as metas preconizadas. 

Sobre a gestão e posse da terra23, é pertinente a seguinte observação: Na lei n.º 9/04 no 

art 5.º da Propriedade Originária consta que a terra constitui propriedade originária do Estado 

integrado no seu domíno privado ou no domínio público. Já, no art 6º da Transmissibilidade 

consta queo Estado pode transmitir ou onerar a propriedade dos terrenos integrados no seu 

domínio privado. 

Nessa ótica, o projeto habitacional prevê que os terrenos destinados a habitações  

sociais devem ser doados dos governos provinciais e municipais  para o Instituto Nacional de 

Habitação, cabendo, ao governo, a responsabilidade de suportar os custos com as 

infraestruturas técnicas e sociais, tendo em vista a urbanização da respectiva área de 

implantação. 

As informações do Ministério das Finanças, possíveis de serem acessadas, 

relacionadas ao financiamento do projeto habitacional exposto aqui, apontam que o Fundo de 

Fomento Habitacional de Angola, instituição ou pessoa coletiva de direito público, dotada de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa financeira e patrimônio próprio, criada para 

financiar as atividades de promoção, urbanização, construção e gestão de habitação, em 

especial as de caráter social em parceria com os bancos locais, financiam perto de 80% do 

imóvel a ser adquirido.  

 

 

 

 

                                                           
22 Discurso do Presidente da República de Angola sobre o Estado da Nação ma cerimônia da abertura da IV 
Sessão Legislativa da II Legislatura da Assembléia. Disponível em:http://www.club-
k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9199%3Aintegra-do-discurso-do-chefe-de-estado-
sobre-estado-da-nacao&catid=23%3Apolitica&Itemid=746&showall=1. Acesso aos 18/10/2011 
23http://www.minuc.gov.ao/LegislacaoD.aspx?Codigo=117 
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A título de comparação, no Programa habitacional Minha Casa Minha Vida24 do 

Brasil, a regularização fundiária de interesse social depende da análise e da aprovação pelo 

município.  

Sabe-se também que é notória a presença internacional na reconstrução de Angola e, 

consequentemente, nos projetos de habitação social. Nesse intuito, foi possível registrar a 

presença de empresas brasileiras como a Odebrecht que, dentre vários projetos de construção 

no ramo imobiliário, é responsável pelo abastecimento de água potável, energia elétrica e 

iluminação pública no bairro Zango25. As outras, a Mota-Engil e Soares da Costa de Portugal 

e empresas Chinesas. 

Acredita-se que a China tenha a maior participação, tanto no financiamento como na 

presença de empresas de construção civil nos projetos atuais de reconstrução, urbanização e 

requalificação de Angola como um todo e em Luanda em particular. De acordo com entrevista 

do dia 23/09/2010 do embaixador de Angola na China, o crédito da China para a 

reconstrução nacional de Angola ronda hoje os seis bilhões de dólares norte americanos26, 

cerca de11milhões de Reais. Dentre os inúmeros projetos com presença chinesa em Luanda, 

destacam-se além da construção das habitações sociais no bairro Zango; a construção da 

cidade  do Kilamba, atual maior centralidade e projeto/cartão de visitas do governo. 

Nela, estão sendo erguidos 710 edifícios para acolher mais de 100 mil pessoas, numa 

área de oito mil quilômetros quadrados; Construção, em 2006, do atual Hospital Geral de 

Luanda, com custo total de oito milhões de dólares, dos quais seis milhões disponibilizados 

pela China e os outros dois milhões financiados por Angola. 

 Observa-se que o projeto habitação um desafio para todos vem sofrendo constantes 

mudanças de regulamentos, leis e metas. Entende-se que, em parte, tal situação é fruto de se 

estar diante do primeiro grande projeto mergulhado em um contexto pós-guerra. Assim sendo, 

incluir-se-ão, sempre que possível, as alterações importantes relacionadas à melhor 

compreensão do assunto em abordagem. 

                                                           
24A par do Programa habitacional Angolano, o Minha casa minha vida é um projeto do governo Federal do 
Brasil iniciado no ano 2009  pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. Com o propósito de construção de 
um milhão de habitações para reduzir o déficit habitacional de 7,2 milhões e dinamizar a economia, abrange os 
estratos de renda de 0 a 3 salários mínimos; 3 a 6 salários mínimos, e 6 a 10 salários mínimos avaliado em 625 
Reais, cerca de 540 dólares no câmbio atual. Disponível em: 
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Leis/Lei_11977_7_7_2009_Lei_12424_
2011.pdf. Acesso em: 23/01/2012.  
25Disponível em: http://www.odebrecht-ec.com/projetos/detalhes/programa-emergencia-habitacional-do-zango-
3. Acesso em: 21/07/2011 
26Disponível em: http://www.Angonoticias.com. Acesso 13/11/2011. 
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Neste sentido, dos vários questionamentos possíveis, três foram eleitos para 

acompanhar a abordagem do presente tema ao longo da dissertação: Quais procedimentos 

foram utilizados na concepção do projeto habitacional no Programa Quadrienal 2009-2012 do 

governo de Angola? Mediante os procedimentos utilizados, que critérios de distribuição das 

habitações sociais foram adotados dentro da política habitacional do governo no projeto 

habitação um desafio para todos? E, finalmente, quais melhorias de qualidade de vida já são 

possíveis de  serem observadas nos Zangos I e II, considerando o conteúdo prometido nos 

projetos? 

A justificativa para o presente estudo sustenta-se, primeiramente, pelo fato de ser 

aquele que é considerado dentro do processo de reconstrução, o maior investimento 

habitacional desde a independência em 1975, prevendo a construção de um milhão de casas 

de 2009 a 2012, visando minimizar o déficit habitacional anteriormente mencionado.   

Por outro lado, é um projeto que acaba criando grandes expectativas no seio da 

população, no ponto de vista dos seus futuros impactos políticos, sociais, econômicos e 

culturais, objetivando a contribuição na melhoria de qualidade de vida, especialmente, dos 

mais desfavorecidos conforme anunciado no projeto. 

Para a academia, dentre outras contribuições subjetivas, destaca-se a importância de se 

ter uma pesquisa feita numa sociedade com formação socioespacial considerada, no presente 

estudo, de complexa, pois trata-se de um país rico em recursos minerais27, com uma 

“independência” relativamente nova e apenas convivendo há nove anos, desde o fim da guerra 

civil, em um período atual de reconstrução nacional.  

Uma vez finalizada a pesquisa, pretende-se que seja apenas mais uma base de estudos 

relacionados a projetos habitacionais no solo africano, tanto para os futuros pesquisadores 

angolanos, como para todos aqueles que se interessarem pela temática.  

Um determinado projeto de pesquisa é normalmente acompanhado de elementos 

motivadores. É nesta perspectiva que a veia impulsionadora do presente tema, por estar 

voltado a projetos e serviços públicos para a população, partiu primeiramente pelo fato de o 

autor pertencer à nacionalidade angolana.  

                                                           
27Angola é um país potencialmente rico em recursos minerais. Estima-se que o seu subsolo albergue 35 dos 45 
mais importantes do comércio mundial entre os quais se destacam o petróleo, gás natural, diamantes, fosfatos, 
substâncias betuminosas, ferro, cobre, magnésio, ouro e rochas ornamentais. Disponível em: 
http://www.governo.gov.ao/opais.aspx. Acesso aos 12/12/2011 
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A experiência de um ano de trabalho, 2008-2009 como  estagiário extracurricular, na 

empresa Companhia de Melhoramento da Capital-COMCAP, em Florianópolis, na área da 

administração de Limpeza urbana foi também um fator motivacional.  

A participação do pesquisador em projetos de melhoria na prestação de serviços para a 

cidade, principalmente, saindo a campo para constatar, in loco, as demandas dos moradores e 

as sugestões dos funcionários, despertaram a sensibilidade aos problemas urbanos na gestão 

pública direcionada à população. 
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1.2 METODOLOGIA 

 

Diante do objetivo geral agendado nesta Dissertação “Descrever o projeto habitação 

um desafio para todos do governo angolano, verificando se o conteúdo dessas políticas e as 

práticas desenvolvidas para a habitação social totalmente subvencionada tem tido impactos de 

melhoria da qualidade de vida anunciados para os bairros Zango I e II no ano de 2008; 

constam,nesta metodologia, as ferramentas utilizadas na trajetória temporal e espacial do que 

foi a pesquisa de campo.  

Antes será apresentado o embasamento teórico de alguns autores, abordando aspectos 

que ajudam a compreender a necessidade da utilização de determinadas técnicas 

metodológicas. Tal conjunto de procedimentos servirá para, no final, garantir que os objetivos 

gerais e específicos sejam atingidos. 

Primeiramente, acredita-se ser oportuna a apresentação da afirmação de Minayo 

(2001), de que toda investigação é iniciada por um problema, articulada a conhecimentos 

anteriores, denominado de teoria, um conhecimento do qual nos servimos no processo de 

investigação, com um sistema organizado de proposições que orientam a obtenção de dados e 

na análise de conceitos que veiculam seu sentido.  

Já, para Zanella (2006), metodologia é o momento adotado para a efetivação da 

pesquisa, abordando aspectos, teórico empírico, quantitativo e qualitativo, o tipo de estudo, os 

sujeitos da pesquisa, as técnicas de coleta e análise de dados. Para Quivy e Campenhoudt 

(1992), a prática da metodologia em ciências sociais envolve algumas técnicas específicas 

como inquérito por questionário, a entrevista direta e semidireta, a observação direta e o 

recolhimento de dados secundários e documentos. Nessa ótica, resgata-se Rosa &Arnoldi 

(2008, p.8) que complementam, colocando que “nenhuma metodologia pode dispensar 

procedimentos responsáveis por selecionar as informações necessárias, visto que da escolha 

correta dos processos é que resultará a verdadeira contribuição científica da pesquisa, sua 

fidedignidade e validação”. 

Por outro lado, Luna (1988) adverte que, na pesquisa, independente do problema, da 

metodologia ou mesmo do referencial teórico, três requisitos básicos devem ser obedecidos 

nomeadamente: o da existência de um questionamento ou hipóteses levantadas a respeito de 

um determinado tema; da descrição e a elaboração de uma gama de procedimentos, métodos 

ou técnicas que permitam responder as perguntas adequadamente; e o estabelecimento de uma 
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inter-relação entre entrevistador e entrevistado para que se crie o vínculo e o grau de 

confiabilidade. 

No seu livro sobre Aventura Sociológica, Nunes (1978) cita Gilberto Velho que chama 

a atenção para a relevância do método de observação participante. Consta que, a fim de se 

conhecer certas áreas ou dimensões de uma determinada sociedade, faz-se necessário um 

contato ou convivência durante um período considerável. Afinal, por mais que se acredite 

conhecer, “existem aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são explicitados, que 

não aparecem à superfície e que exigem um esforço maior mais aprofundado de observação e 

empatia” (p. 37).  

Por isso, o autor reforça também a necessidade de o pesquisador ter certo 

distanciamento à realidade e assim evitar determinado tipo de envolvimento que, de alguma 

forma, ameaçaria influenciar suas análises e conclusões.  

Em seguida, é enumerada uma série de estratégias que contribuíram para serem 

atingidos cada um dos objetivos específicos propostos, conforme a ordem já apresentada. 

Para se atingir o primeiro objetivo específico, relacionado a “Descrever o processo de 

concepção da Política habitacional de Angola no Programa Quadrienal 2009-2012 do governo 

de Angola, foram consultados o Programa Quadrienal 2009-2012 do governo, documentos, 

projetos do Departamento de Programas de Investimento do Ministério do Planejamento e da 

Direção Nacional de Ordenamento do Território do Ministério do Urbanismo e Construção.  

Quanto ao segundo objetivo específico, “Identificar e analisar os critérios de 

distribuição das habitações sociais dentro da política habitacional adotada pelo governo de 

Angola no projeto habitação um desafio para todos, foram solicitados, consultados e 

analisados documentos e arquivos do Departamento de Programas de Investimento do 

Ministério do Planejamento; do Ministério de Urbanismo e Construção na Direção Nacional 

de Urbanismo e Construção e no Instituto Geográfico e Cadastral e a Direção Nacional da 

Assistência e Promoção Social do Ministério da Reinserção Social.  

Em relação ao terceiro e último objetivo específico do presente estudo, que trata de 

identificar os impactos do projeto habitação um desafio para todos no bairro Zango I e II , 

verificando se os investimentos habitacionais previstos estão melhorando o nível de qualidade 

de vida das populações, foi feita uma pesquisa de campo na província de Luanda,  nos bairros 

Zango I e II no período de dois meses entre Maio e Julho de 2011. 

De acordo com informações do Ministério do Urbanismo e construção, os bairros 

Zango I e II, (que se estende até o Zango V, mas os três últimos não fazem parte da atual 

pesquisa) são uma das maiores áreas de Expansão Urbana no Projeto de urbanização e 



31 
 

requalificação da província de Luanda. Localizam-se no município de Viana a 20 km ao sul 

da cidade. Sua população atual, estimada em 250 mil é majoritariamente formada por 

deslocados de guerra que, durante o período da guerra civil foram se estabelecendo nos 

bairros periféricos da capital como, Boa Vista e Ilha de Luanda28, morando em cubículos, 

áreas de risco e de ocupação ilegal.  

O plano de reconstrução e requalificação de Luanda inclui nas suas ações o processo 

de desalojamento de parte da população que, segundo o governo, vive em áreas de ocupação 

ilegal e de risco. Para o governo, são consideradas áreas de risco: encostas de morro com 

eminência de deslizamento de terra; áreas alagadas por conta da chuva e falta de 

infraestrutura.  

 Nesse sentido, enquadrou essa parcela da população no perfil do subsídio habitacional 

totalmente subvencionada, ou seja, para aquela parcela que teve sua casa demolida ou 

desocupada e cujo processo de realojamento configura em um processo indenizatório, uma 

nova habitação social no projeto Zangos29. 

A escolha dos bairros Zango I e II teve como base, primeiramente, a leitura de jornais 

e revistas da imprensa local escrita e on-line,relacionadas ao estágio dos projetos de habitação 

social em Luanda. Além disso, foram realizadas visitas ao Ministério de Construção e 

Urbanismo, ao governo provincial de Luanda, onde, a parte de informações coletadas com os 

responsáveis, ligados ao projeto habitacional, ficou claro que existiam três áreas satélites na 

cidade, abrangendo os projetos de expansão, requalificação, incluindo a construção das 

habitações sociais. São nomeadamente: as áreas do bairro Sapú no municípo do Kilamba 

Kiaxi, bairro Panguilano município de Cacuaco e o bairro dos Zangos no município de 

Viana.  

Mas, para efeitos desta dissertação, a opção do bairro Zango se enquadrou melhor, 

pois, além de estar avançado em termos de implementação do projeto habitacional em relação 

as outras duas áreas, foi dada a garantia de colaboração com informações  por parte dos 

governantes  responsáveis. Este último fato foi determinante, considerando a grande 

dificuldade de comunicação e acesso às informações que ainda existem em Angola, 

particularmente em Luanda. 

                                                           
28 Ilha de Luanda, ou Ilha do Cabo é um cordão litoral de Angola constituída por uma faixa estreita de terra com 
7 km de comprimento, separando a cidade de Luanda do oceano atlântico, criando uma baía. É um dos mais 
recorridos locais de entretenimento dos cidadãos em Luanda, que, além da praia, conta com vários outros 
equipamentos turísticos como:bares, restaurantes e casas noturnas junto ao mar, além de ter disponível hotéis. 
Disponível em;  http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Luanda. Acesso aos 23/02/2012 
29 Informações adquiridas no Diário de Campo, Maio/Julho 2011 
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Observar que o local da pesquisa de campo inicial apresentado, inclusive, na defesa do 

pré-projeto, em 2010, na disciplina de Seminários foi alterado. Antes era o bairro Cazenga 

também localizado em Luanda e, segundo Davis (2005), é a 15ª mega favela do mundo. Mas, 

uma vez em campo, foi constatado que a situação social da população e da região era muito 

precária em relação ao Zango, fora os índices assustadores de criminalidade.  Por outro lado, 

foi verificado também que até o momento da realização da pesquisa não havia projetos 

habitacionais fora do papel.  

Tal afirmação foi endossada além das observações em campo, pelo discurso do 

Ministro da Construção e Urbanismo de Angola, presente  na edição do Jornal de Angola30 do 

dia 26 de Maio de 2011. No referido discurso, dentre outras falas,tal autoridade afirmava que 

o Programa de Execução do Plano de Desenvolvimento do Cazenga contará com Projetos 

estruturados para habitação, infraestrutura e equipamentos sociais que vêm para corrigir a 

situação social de mais de dois milhões de habitantes do município. Dentre as correções a que 

se referiu, consta a insuficiência no fornecimento de água, drenagem de esgoto e depósito de 

lixo a céu aberto. Durante as visitas de campo, foi possível constatar alguns sinais de 

implantação dos projetos como: estradas a serem reconstruídas e melhorias na estrutura do 

mercado público local (praça). 

 

1.2.1 O trabalho de campo no Zango I e II 

 

O trabalho de campo realizado nos bairros Zango I e II na província de Luanda teve 

duração de dois meses, entre Maio e Julho de 2011. Foram entrevistados um total de vinte e 

três atores, dos quais, quatorze eram moradores dos bairro Zango I e II, três do antigo projeto 

habitacional Colonial no bairro Congolenses/Luanda, além de cinco responsáveis ligados  ao 

projeto habitação  um desafio para todos, e mais uma entrevista com o Diretor Geral da 

ONG- Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente – ADRA/Angola. Por outro lado, 

dentre as inúmeras observações feitas pela cidade, conversou-se, aleatoriamente, com 

cidadãos em ruas, ônibus e em instituições públicas e privadas. 

A pesquisa feita foi de natureza qualitativa. Para tal, utilizou-se a técnica de entrevista 

semiestruturada31 e observação participativa. As entrevistas foram baseadas em um roteiro32 

de 16 perguntas semiestruturadas para a população residente e 15 perguntas para os 

                                                           
30 Modernização do Cazenga em marcha. Disponível em://jornal de Angola.sapo.ao. Acesso aos 01/07/2011 
31 Quadro do perfil socioeconômico da população entrevista presente nos anexos 
32 Disponível nos anexos 
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responsáveis, ligados ao projeto habitacional. As perguntas foram pré-concebidas com a 

orientadora no período da preparação da saída de campo. Devido a algumas limitações em 

campo, posteriormente, citadas, não foi possível gravar as entrevistas, mas foram registradas, 

em caderno/diário,todas as falas dos moradores e outros autores. Em termos de registro em 

campo, foram tiradas fotografias das habitações, ruas e toda paisagem socioespacial inerente à 

região pesquisada. 

A adoção da pesquisa de natureza qualitativa justifica-se, primeiramente, pelo pouco 

tempo disponível e recursos limitados para se efetuar um estudo de outra natureza, num 

âmbito internacional que caracterizou o presente campo. 

Por outro lado, a forma e os desdobramentos característicos desta pesquisa foram 

motivados pela colocação de Maricato (2009), que, sobretudo, para o caso brasileiro aponta a 

necessidade de se “reorientar o enfoque teórico da pesquisa” (p, 33). Mais adiante, reconhece 

a contribuição das pesquisas com temas sobre: carência habitacional, periferização, 

segregação urbana, formas de ocupação de domicílio do espaço. Mas, sustenta que têm sido 

recorrentes, por isso sugere temas ligados ao quadro geral da produção e distribuição das 

habitações, ou seja, o financiamento, a construção a promoção, a comercialização, a 

participação da força de trabalho.   

São dignas de serem apresentadas as limitações da pesquisa. Apesar de Zango ter sido 

a melhor escolha para pesquisa de campo, o bairro fica relativamente distante do centro da 

cidade (20 km). Esta sensação aumenta, porque os poucos meios de transporte público 

existentes são baratos (30 kwanzas-kz, equivalente a setenta centavos de real ), mas ainda 

muito precários. Os privados são normalmente vãs, um pouco melhores, mas são lotados 

desumanamente, além da condução perigosa dos motoristas em busca da meta e do lucro, 

além dos preços altos (200kz= R$ 4,00)33 pagos por cada trecho. 

Por outro lado, Zango ainda é uma área politicamente sensível, pois os seus projetos 

têm sido alvo de fortes críticas por parte dos partidos de oposição ao governo atual, das 

Organizações Não Governamentais - ONG´s e da imprensa privada. Os mesmos alegam 

projetos de má qualidade e fraca durabilidade, clientelismo, falta de fiscalização e abandono 

de parte da população que continua sem as habitações prometidas e mora em condições 

desumanas. 

Com o presente quadro de tensão política, o governo procura controlar todas as 

incursões, visitas de cidadãos e empresas naquela região. Esta foi uma das posturas que fez 

                                                           
33 Nas horas de pico (das 6h ás 9h; das 12h as 14h; das 17h30min ás 19h; e das 22h30min ás 5h30min ), o trecho 
de 7km chega a custar 200kz, cerca de 4 reais. 
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com que demorasse a licença, que foi o pré-quesito para a realização da pesquisa, estabelecida 

pelos responsáveis do governo no Zango. A demora na liberação da licença e a falta de 

disposição dos moradores em conceder entrevista impossibilitaram, em parte, a gravação de 

entrevistas. Além disso, registrou-se uma rejeição generalizada por parte dos moradores em 

aparecer no registro fotográfico, à maior parte alegando ter medo de futuras represálias.   

Outras limitações não menos importantes e que, em muitos casos podem ter interferido 

na compreensão de assuntos aqui discutidos, são o fato da dificuldade de acesso a algumas 

informações de instituições ligadas ao governo. Acredita-se que tal situação pode ter sido 

influenciada  pela falta de cultura de disponibilidade de algumas informações e  por se tratar 

de um projeto novo e ambicioso,em constantes  mudanças de regulamentos, outrora, 

aprovados, além de trocas dos gestores de áreas importantes do projeto. 

Finalmente e porque não poderia deixar de ser colocada, a falta de informações 

censitárias do país, cujo último senso data de 1970, sendo todas as outras informações 

estatísticas existentes ou estimativas ou sensos de setores muito específicos. 

 Em seguida, é apresentado o quadro com informações socioeconômicas do público 

entrevistado em campo: 
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Quadro 02. Perfil dos moradores entrevistados nos bairros Zango I e II 

Data Nome Idade Ocupação Núm. 
Familiares 

Bairro de 
Origem 

Nível de 
Instrução 

Renda/Mês 

I.18/05/2011 João Francisco 21 Assalariado 7 Munic. 
Viana 

10ª  150usd 

II. 08/06/2011 Maria Lemos 26  Comércio 
informal 

06 Ilha de 
Luanda 

8ª Classe Não informou 

III.08/06/2011 Maria Rodrigues 35  Dona de casa 05 Ilha de 
Luanda 

6ª Classe Não tem 

IV.08/06/2011 Laurinda 27 Assalariada 08 Ilha de 
Luanda 

7ª Classe 800.usd 

V.11/06/2011 Manuel Soares 59 Autônomo 06 Ilha de 
Luanda 

4ª Classe C 150.uds 

VI.13/06/2011 AdéritoBindama 41  Funcionário 
Público 

08 Boa Vista 9ª Classe Não informou 

VII.13/06/2011 Isabel Domingas 28  Comércio 
Informal 

10  Boa Vista 4ª Classe 50.usd 

VIII.13/06/2011 Celma Pedro 47 Comércio 
informal 

11 Boa Vista Não quis 
falar 

Não 
soubeinformar 

IX.14/06/2011 Inocêncio 42 Autônomo 9 South 
África 

12ª Casse 1000usd 

X.14/06/2011 Marcos André 33 Autônomo 4 Boa Vista Não quis 
falar 

Não soube 
informar 

XI.23/06/2011 Vara  Comércio 
Informal 

4 Boa Vista 8ª Classe Não informou 

XII.29/06/2011 Basílio Negócio 61 Funcionário 
Público 

14 Samba 4ª Classe C Não informou 

XIII.29/06/2011 Emanuel Prata 20 Estudante 14 Não  
informou 

11ª  Não soube 
informar 

XIV.29/06/2011 Janete da Conceição 23 Comércio 
informal 

Não quis 
falar 

Ilha de 
Luanda 

Não 
informou 

Não soube 
informar 

 

Observa-se que os depoimentos dos moradores a serem utilizados ao longo deste estudo 

obedecerão à mesma configuração de uma citação direta, conforme regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. Será diferenciado com o formato itálico. 

A estrutura da dissertação está organizada por quatro capítulos, dialogando em torno de 

projetos de habitação social. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo - “Formação Socioespacial de Luanda/Angola, a 

partir do periódo final da colonização portuguesa” - apresenta, de forma cronológica,a 

formação social e espacial de Angola e consequentemente Luanda, principalmente no que 

tange ao processo de ocupação dos seus espaços urbanos e suburbanos, além da sua forma de 

produção, crescimento econômico e social, incluindo os períodos após o fim da guerra civil.  

São também apresentadas algumas informações  geográficas de localização, limites 

fronteiriços e clima da cidade.  

Já, no segundo Capítulo, intitulado - “Habitação Social em Luanda/ Angola- Questões 

e problemas para o Planejamento Urbano” - apresenta concomitantemente a revisão teórico 
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temática sobre habitação social em Luanda,voltada aos eixos relacionados, como: formação 

socioespacial,  Planejamento Urbano, urbanização e desenvolvimento urbano,  

Com relação ao terceiro capítulo“O projeto de habitação totalmente subvencionada 

nos bairros Zango I e II”, é apresentada a situação ou o estado da implementação do projeto 

habitacional naquela parcela da província,  mostrando-se os equipamentos públicos e 

infraestruturas presentes, conforme preconizados e anunciados nos projetos governamentais. 

Para o quarto e último capítulo, intitulado- “Entre o projeto e a vivencia dos 

moradores do Bairro Zango I e II” -,foram tratadas as disparidades entre o conteúdo previsto 

no projeto com as constatadas in loco. Tal postura será acompanhada de análises, embasadas 

nas questões discutidas sobre habitação social e planejamento urbano. 
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2 FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL DE LUANDA/ANGOLA A PARTIR DO FINAL 
DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA 

 

Considerando a complexidade que é tratar o tema relacionado à habitação social no 

contexto pós- guerra civil em Angola, acredita-se ser pertinente abordar a sua formação social 

e espacial ao longo do tempo, principalmente no que tange ao processo de ocupação dos seus 

espaços urbanos e suburbanos, além do seu contexto econômico e social.  

No livro Sociedade e Espaço (SANTOS, 1979, p.10), consta que “a história não se 

escreve fora do espaço e não há sociedade a - espacial. O espaço, ele mesmo é social”.  

O autor traz a história da humanidade onde realça o trabalho do homem para 

transformar o espaço e também a importância de se estudar a categoria da formação 

econômica e social, a fim de se entender a evolução nas diferentes sociedades.   

A teoria da Formação Socioespacial tratada por Santos(1979) se faz necessária à 

compreensão dos diferentes cenários sociais e políticos de Angola, Luanda 

e,consequentemente, dos bairros Zango I e II, considerando principalmente sua transformação 

espacial ao longo do tempo.  Nesta conjuntura,  

 

[...] a formação econômica parece-nos a mais adequada para auxiliar a 
formação de uma teoria válida do espaço. Esta categoria diz respeito à 
evolução diferencial das sociedades, no seu quadro próprio e em relação com 
as forças externas de onde mais frequentemente lhes provem o impulso. A 
base mesmo da explicação é a produção, isto é, o trabalho do homem para 
transformar, segundo leis historicamente determinadas, o espaço o qual o 
grupo se confronta (SANTOS, 1979, p. 10).    

 

Dando sequência e já para o caso de Angola (RELA, 1992, apud Rodrigues 2004, p. 

205) traz uma contribuição importante ao colocar que, no início dos anos 50, as indústrias 

angolanas eram pouco desenvolvidas. Eram caracterizadas pela produção agrícola com 

figurino extremamente artesanal, tendo absorvido, até o ano de 1955, cerca de 30.000 

trabalhadores.   
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Quadro 05. Indústrias Angolanas em 1955 

Tipo de indústrias em 
1955 

Quantidad
e 

Descasque e Torrefação de 
café 

133 

Moinhos de Cereiais e 
Crueira 

231 

Marcenarias 164 
Salga e Farinha de Peixe 120 

Serralharias 112 
Ceramicas 61 

Fornos de Cal 80 
Desfibras de Sisal 69 

Câmaras de  expurgo 34 
Drogarias 33 

Extrações de óleo de Palma 44 
Salinas 36 

Tipografias 39 
Total 1810 

           Fonte: Adaptado da(RELA, 1992, APUD Rodrigues 2004, p.206) 

Enquanto isso havia, nessa altura, seis tipos de indústrias transformadoras de produtos 

agrícolas que representavam 1% do total: cinco indústrias de refinação de açúcar, uma de  

fiação e tecelagem de algodão, cerveja, cimento,uma fábrica de sacos e três de tabaco. Em 

1962, houve um aumento do tipo e  quantidade de indústrias, tendo saído de 1810 para 2057 

indústrias, com destaque para uma refinaria de petróleo bruto, uma fábrica de prensados de 

madeira e uma fábrica de vidro. (p. 206). 

No intervalo de 1962 a 1973, a produção da indústria angolana teve um crescimento 

considerável de 15% ao ano. Tal feito foi fruto de importação de produtos semiacabados e de 

matérias primas; o predomínio de atividades de pequeno porte, com tecnologia pouco 

desenvolvida, voltadas ao mercado interno; utilização da força de trabalho intensiva; e a 

grande concentração de indústrias em Luanda. (p. 206). 

Nos anos seguintes, registrou-se o período da estagnação desse desenvolvimento 

industrial, motivado por vários aspectos, conforme colocam os autores: 

 

após a independência, quase todos os empreendimentos industriais foram 
confiscados e nacionalizados, formando-se unidades econômicas estatais 
(UEE), algumas delas integrando as antigas unidades industriais do mesmo 
ramo que haviam sido confiscadas, o que tornou o sector estatal dominante 
em termos da indústria transformadora existente. Dez anos após a 
independência, o numero de unidades industriais registradas decresceu de 
cerca de 4.000 para 280.Devido à falta de investimentos adequados e a 
política e prática de gestão menos corretas, iniciou -se entre 1989 e 1990 o 
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processo de redimensionamento empresarial do sector estatal (SEF), que é 
interrompido em 1992 com o reacender da guerra pós -eleições. Nos anos 90 
do século XX, a incapacidade de redinamizar os sectores não petrolíferos da 
economia ficou a dever-se ao estado de insegurança, a falta de mão -de -obra 
qualificada, a instabilidade, a incerteza macroeconômica,as políticas 
governamentais e estruturas de mercado que distorciam a atribuição dos 
recursos e limitavam a concorrência, e ainda a grave e prolongada 
deterioração das infraestruturas físicas e dos serviços (RODRIGUES, et al 
2004, p. 207) 

 

Outro aspecto a ser realçado está relacionado ao crescimento populacional de Luanda 

ainda nesse período. Nesse contexto, Amaral (1983) aponta alguns fatores que no seu 

entender foram determinantes para o crescimento vertiginoso, sobretudo, no período de 1950 

a 1960. Dentre os mesmos, destacam-se: o início de política financeira reprodutiva; instalação 

de colonos brancos no mundo rural, a corrida às plantações de café e sisal com cotação de 

valores altos no mercado internacional; a intensificação da exploração mineira (cobre 

manganês, etc.). Outras causas não menos importantes foram: a abertura de novas instalações 

portuárias em Luanda; o aparecimento de estabelecimentos industriais diversificados e o 

aproveitamento de potenciais hidrelétricos. 

 Com esse quadro de investimentos concentrados, Luanda registrou o seguinte 

crescimento populacional entre 1930 a 1970: 

 

Gráfico. 02. Crescimento populacional de Luanda 

 

Fonte: Adaptado da tabela do (AMARAL, 1983, p. 300) 

No presente gráfico é importante observar a linha crescente da população de Luanda, 

saindo de 50.000 pessoas no ano de 1930 para quase 500.000 habitantes no ano de 1970, ou 
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seja, em 40 anos a população cresceu 500%. Se incluirmos nesta sequência as estimativas da 

população atual  de sete milhões de habitantes, observaremos que no mesmo intervalo de 

tempo, isto é, quarenta anos desde 1970 até 2010, Luanda teria crescido 1400% em 

população, mostrando quão populosa é a cidade, principalmente, com relação a sua área de 2 

.418km2 

Por consequência desse crescimento, Amaral (1983)chama atenção para a 

configuração espacial de cidade dual que já se registrava nessa altura em Luanda, sendo uma 

área urbanizada de ruas traçadas regularmente e casas ordenadas onde se multiplicavam os 

sinais de modernização, enquanto que, do outro lado, “uma vasta auréola que a rodeia, notável 

pela ausência de qualquer organização urbanística, antes marcadas pelas aglomerações 

caóticas de cubatas (casas de pau-a- pique, palha, adobe) dos muceques”34.  

Nesse sentido,  

na medida que a cidade foi se expandido, os muceques passaram a 
ser excluídos da área central , e constantemente ampliados pela 
chegada de novos imigrantes. Tal fato deve-se principalmente pelo 
crescimento exponencial e desordenada da cidade sem qualquer 
forma de planejamento urbano. (AMARAL, 1983, p. 298) 

 

 Ainda sobre o aspecto configuração35 de Luanda MOURÃO, 2006, p. 207 coloca que 

Luanda apresenta, na sua parte central, a morfologia de uma parte alta e outra baixa. A partir 

de 1926, a cidade alta e a cidade baixa contrastavam com a cidade africana, apresentando 

assim uma planta com esboço de cidade dual, ou seja, “ cidade passa ter uma visão dual: a 

cidade ‘branca’ e a cidade africana, a Luanda dos musseques”. 

                                                           
34Muceques:bairros de miséria e transição, nascem depois da criação da cidade, primeiro sob a forma de quintais 
onde os traficantes de escravos acumulavam suas “peças” para exportação, depois como aglomerados de cubatas 
[...] habitados por africanos e escravos libertos.(AMARAL, 1983,p.298-299)... 

Áreas para onde a população africana que vivia no espaço urbano foi expulsa e que abrigou massas sucessivas de 
africanos quando da explosão demográfica de Luanda, principalmente na fase industrial. Tipos de material das 
casas/cubatas nos musseques: barro-pau-a-pique, adobos, folhas de madeira, zinco. (MOURÃO, 2006, p. 317) 
35Cidade Alta estava compreendida poruma Fortaleza de S. Miguel, instituições do governo colonial e igrejas. 
Enquanto, a Baixa de Luanda passou a ser habitada apenas por figuras do poder político e militar e por altos 
funcionários da administração colonial (Mateta, 2010). Disponível em: 
http://cc3413.wordpress.com/2011/02/10/luanda-bo/. Acesso aos 24/09/2011. 

A elite angolana origina-se numa classe indígena de famílias negras burguesas formando grupo de velhos e 
novos crioulos também chamados de assimilados que, além de ter tido oportunidades de educação e herdado a 
herança material colonial, ostentavam a cultura européia onde os seus membros familiares deviam os nomes e a 
língua materna. (HODGES, 2001, p. 65-66) 
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Voltado ao aspecto relacionado ao crescimento e adensamento, Raposo e Salvador ( 

2004) acrescentam que o crescimento acelerado da cidade de Luanda, influenciado pelo 

desenvolvimento industrial nos anos 1950, aliado à crise econômica nas áreas rurais e as 

prolongadas guerras civis, determinaram a afluência das populações rurais e deslocadas rumo 

à densidade do espaço habitacional da cidade. Desta maneira, começou a registrar-se a 

expansão das áreas periféricas por parte dessa parcela populacional que procurava  ocupar os 

espaços não identificados em torno dos centros, ou aqueles previstos para uma possível 

expansão futura, além dos terrenos agrícolas existentes.  

Assim foi constatado no caso particular de Luanda que, após a conquista da 

independência nacional em 1975 e na sequência trinta anos de guerra civil, havia uma clara 

segregação social e espacial, visto que a sociedade colonial habitava [...] nos espaços 

urbanizados, chamados também cidade de asfalto ou de cimento, enquanto a população local 

não elitizada habitava nos bairros peri - urbano ou periférico. (RAPOSO E  SALVADOR, 

2004p. 105). 

Por outro lado, a distribuição espacial da população não era uniforme, pois o aumento 

e adensamento acelerado eram maiores nas áreas ou bairros Peri - urbanos e menores nas 

centrais. Ademais, os investimentos públicos coloniais em infraestrutura e serviços sociais 

eram poucos ou quase inexistentes nesses locais. O que havia degradou-se por falta de 

manutenção e pouco investimento nos tempos atuais. Enquanto isso:  

 

as zonas urbanizadas de características européias do tempo colonial, que 
herdaram serviços e infraestruturas de qualidade que se deterioram nos 
primeiros anos de independência começaram a beneficiar de investimento 
público e do setor privado na sua manutenção, recuperação, ampliação ou 
construção (OPENHEIMER E RAPOSO, 2004 p. 109) . 

 

OPenheimer e Raposo (2004) colocam que a população que residia na periferia, além 

das penalizações já citadas, de morar distante do centro da cidade onde estava concentrada a 

maior parte dos empregos e outras oportunidades de sobrevivência, também sofriam pela má 

qualidade das vias de acesso. Essa última penalização se agravava principalmente quando 

chovia; as vias deterioravam-se, ficando inundadas e intransitáveis. 

Segundo estes autores, tal situação também é fruto das ocupações da população nos 

bairros antigos e novos, provocando a densidade sem qualquer planejamento prévio. Como 

agravante, a maior parte das estradas entre os bairros  era de terra e estreita. Muitas das vias 

que ligavam os bairros à cidade também eram, ou de terra ou de asfalto colonial já 
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deteriorado, principalmente, pelas erosões e inundações e por falta ou carência de um sistema 

pluvial de escoamento das águas da chuva. 

O surgimento do bairro operário, na década de 30, pode ser considerado como um 

marco exemplar nesta abordagem. Foi um dos primeiros bairros a ser povoado como resultado 

da política de exclusão socioespacial do colono português, que começou por albergar também 

parte dos operários dos caminhos-de-ferro,   

Os nativos levados para a periferia ocuparam zonas sem qualquer 
urbanização, em muitos casos áreas perigosas, por ainda por lá aparecerem 
animais selvagens. Longe da dita civilização, erguiam-se as cubatas sobre a 
areia vermelha, razão pela qual viriam a chamar-se “Musekes”, que em 
kimbundu significa lugar (Mu) de areia (Seke). A palavra foi aportuguesada e 
ganhou a grafia de musseque. (MATETA, 2010). 

 

Esta sobreocupação se torna evidente, analisando alguns dados do crescimento da 

cidade. O número total da população deslocada de guerra em Angola foi de quatro milhões, 

sendo que mais da metade se estabeleceu em Luanda36.No ano de 1970, a cidade albergava 

cerca de 560 mil habitantes; passados trinta anos, ou seja, em 2000, esse número chegou a três 

milhões de habitantes.  

Enquanto isso, a densidade37 da cidade de Luanda era de 231.59 (hab/km2)  em 1970; 

esse número aumentou para 1.240,00 (hab/km2)  em 2000.  (NETO, 2002, p. 72). A título de 

complemento, no ano de 2007, nos seus 2.418km2 de área e uma população de cinco milhões 

de habitantes, a cidade de Luanda já registrava uma densidade demográfica de 1.985 

habitantes por km2, sendo que a cidade de São Paulo no Brasil, com uma área de 1.522,986 

km2 e uma população de 11.244.369, possuía densidade demográfica de 7.383 habitantes por 

km2. 

Em seguida, algumas formas de ocupação de espaço nas áreas urbanas e periféricas ou 

suburbanas da cidade de Luanda são expostas, através de duas figuras: 

 

 

 

                                                           
36Relatório de Desenvolvimento do Milénio 2003. Disponível em: 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Angola/Angola_MDG_Report%20port.pdf. Acesso aos 27/10/2011 
37uma cidade é considerada “super povoada” quando a ocupação de habitantes por quilômetro quadrado 
ultrapassa os 100. Disponível em: 
http://www.portalangop.co.ao/motix/pt_pt/noticias/economia/2011/7/31/Luanda-regista-maior-densidade-
demografica-2010,a08df60c-d185-40cd-b37b-6362900b82ae.html. Acesso aos 30/10/2011 



 

Figura 3. Formas de ocupação de espaço no b

Fonte : Disponível em:
 http://www.trekearth.com/gallery/Africa/Angola/North/Luanda/Luanda/photo614547.htm

 

Na figura 3,a paisagem das formas de ocupa

bairros da preferia de Luanda. É a imagem que

urbanizada com edifícios modernos e 

autores chamam de cidade dual.

  

Figura 4. Rua 13 do Bairro Mártires do K

       Fonte: Tiago Bassika

Formas de ocupação de espaço no bairro Cazenga 

Disponível em: 
http://www.trekearth.com/gallery/Africa/Angola/North/Luanda/Luanda/photo614547.htm

a paisagem das formas de ocupação do solo urbano mais 

airros da preferia de Luanda. É a imagem que, muitas vezes, contrasta com a parte da cidade 

urbanizada com edifícios modernos e equipada com infraestrutura, constituindo o que alguns 

autores chamam de cidade dual. 

Rua 13 do Bairro Mártires do Kifangondo/Luanda 

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, 2011 
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http://www.trekearth.com/gallery/Africa/Angola/North/Luanda/Luanda/photo614547.htm 

ão do solo urbano mais comum nos 

contrasta com a parte da cidade 

estrutura, constituindo o que alguns 
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A figura 4 pertence ao contexto similar ao da figura 2. A diferença é que se trata de 

um bairro com maiores condições de infraestrutura em relação ao primeiro, mesmo porque 

fica localizado junto ao aeroporto internacional 4 de Fevereiro. Os prédios em construção 

retratam o momento atual de Luanda e mais uma futura paisagem de cidade dual. 

O quadro descrito acima nos leva a discorrer um pouco sobre o cenário dos principais 

equipamentos públicos, já que, no presente contexto, fazem parte dos indicadores de 

urbanização da cidade.  

Ainda sobre a configuração social e espacial, Openheimer e Raposo (2004) colocam 

que o acesso à água em alguns bairros acontecia para uma minoria da população por 

canalização pública. A grande maioria da população era abastecida por via de chafariz ou 

fontanários, furos e poços públicos. Por outro lado, havia uma parcela da população com uma 

renda maior que podia comprar água nos caminhões particulares, enchendo os seus 

tanques/reservatórios com capacidade a partir de quatro mil litros. 

Quanto à energia elétrica, igual à água, havia a rede pública que alimentava parte da 

população. Pela ineficiência da expansão e o excesso de demanda, uma parte da população 

vivia de puxadas clandestinas (no Brasil mais conhecidas por gatos), a partir de casas que 

eram alimentadas pela rede pública. E a outra parte usava de puxadas coletivas onde um 

grupo de moradores, Instituições Religiosas e algumas fábricas se uniam para comprar 

ilegalmente postos de transformação, normalmente contando com a cumplicidade de 

funcionários da empresa pública de eletricidade. 

No que toca ao transporte coletivo, o acesso era menor na periferia pelas condições já 

citadas. Mas, havia transportes públicos em número insuficiente e com pouca qualidade. Com 

isso, surgiam alternativas particulares popularmente conhecidas como táxi Iace ou 

Candongueiro que ajudam a minimizar esta carência.  

Já, na abordagem da economia urbana na formação socioespacial de Luanda, alguns 

apontamentos são dignos de serem realçados. Pela herança colonial, a cidade concentrava e 

ainda concentra as principais funções administrativas relacionadas ao governo nacional e 

provincial. Agrupava, também, as representações diplomáticas estrangeiras, as delegações das 

empresas transnacionais, as delegações das organizações internacionais e as principais 

empresas nacionais. 

Além disso, as principais infraestruturas como porto, aeroporto internacional e 

nacional, ferroviária e rodoviária que faziam ligação com diferentes espaços econômicos 

internos e externos, estavam concentrados e ainda estão na cidade de Luanda. O Estado era o 
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elemento chave da economia nacional e, automaticamente, o maior empregador da maioria da 

mão-de-obra dos que residiam em Luanda. 

Esse quadro de concentração apresentado carregou consigo algumas consequências, 

sendo, uma delas, a expansão do comércio ou atividades de sobrevivência informal, fruto do 

crescimento da população urbana com o êxodo rural, motivado principalmente pela 

prolongada guerra civil e 

 

Pelas consequências resultantes da adoção de políticas econômicas de 
estabilização e de ajustamento estrutural, nomeadamente a retração do 
Estado, a continuada erosão dos salários reais dos trabalhadores assalariados 
formais, o aumento de mão de obra desempregada resultado dos processos de 
reestruturação e de privatização das empresas públicas e da capacidade cada 
vez maior do setor formal, publico e privado, absorver uma população em 
idade ativa em crescimento acelerado (OPENHEIMER E RAPOSO, 2004 p. 
78) . 

 

 Nessa parte do texto chama a atenção e a necessidade de aprofundamento da 

abordagem da atividade ou emprego no comércio ou negócio informal, pois, de acordo com as 

informações colhidas  no diário de campo (não foi possível adquirir dados estatísticos e 

oficiais), a maior parte dos moradores de Luanda são empregados do Estado ou praticam 

comércio informal de vária ordem. Além do mais, a maior parte dos moradores do bairro 

Zango I e II, entrevistados em campo, sobrevivem historicamente de comércio informal. 

Nesse sentido, ao abordar a questão da atividade informal e suas origens para o caso 

brasileiro, que também pode ser adaptado ao de Angola,Theodoro(1998) aponta que, nas 

relações conhecidas como informais, há uma forma de oposição em relação ao que é 

institucional e informal e, com isso, as possibilidades de funcionamento do sistema de 

emprego também são diferentes. Assim, a atividade informal é, no geral, resultado da fusão de 

três fatores seguintes: 

a)� a existência de uma extrema desigualdade social, expressa não apenas pelas disparidades 

de renda e de padrões educacionais, mas também na seletividade e nos reduzidos níveis de 

oportunidade de emprego formal vis-à-vis as dimensões da força de trabalho;  

b)� a ausência de um marco regulatório global e institucional que cerceie e sancione práticas 

abusivas e estabeleça alguns limites e parâmetros para o funcionamento desse mercado de 

trabalho; e  

c)�a capacidade dessas atividades de se articularem e se ajustarem ao sistema de emprego, 

estabelecendo um conjunto de estratégias de alianças e de organização que lhes possibilite a 

consecução ou preservação de um espaço de existência.Nesse sentido, 
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a desproteção do trabalho, expressa na proliferação do emprego sem carteira 
e do trabalho autônomo sem qualquer registro legal é não a causa ou 
problema maior, mas, antes, a consequência, a resultante mais visível de um 
problema mais estrutural, determinado pela conjunção dos três elementos 
anteriormente descritos; é, portanto, uma das características da informalidade 
– não a única, ainda que, possivelmente, a de maior visibilidade em face da 
profusão das informações sobre a situação do mercado de trabalho. 
(THEODORO, 1998, p.117). 

 

Para o caso de Luanda, em específico, (LAGUERRE, 1994 APUD LOPES, 2000, p. 

103) entendem que no mercado informal acontecem as “atividades econômicas legais, 

realizadas por agentes econômicos ilegais, não cabendo os negócios ilícitos como 

tráfico,contrabando e furto”. Em sequência,identificam a gênese da informalidade em quatro 

contextos diferenciados: 

� As práticas informais são anteriores às práticas formais (Criação do Estado- 

Nação formalizou diversas práticas até então informais); 

� A informalidade nunca é absoluta, ou seja, mesmo nos processos mais 

formalizados, verificam-se práticas informais (a existência de influências de 

pessoas no processo de seleção das empresas transnacionais); 

� A informalidade resulta da imposição do sistema formal e da forma como os 

atores sociais se adaptam às respectivas imposições (o comércio paralelo além 

da fronteira, na África é reflexo da resposta das antigas redes mercantis às 

novas condições resultantes da imposição, associadas à criação da estrutura 

comercial colonial/formal (delimitação de fronteiras entre estados, 

obrigatoriedade de pagamento de direitos aduaneiros, outorga de monopólios 

comerciais às grandes companhias concessionárias); 

� Falhas e lacunas do sistema formal são geradoras de informalidade (ex.: na 

África, à medida que o Estado foi perdendo a capacidade de fornecer às 

populações bens e serviços essenciais-transportes, educação, saúde etc., essas 

áreas de intervenção foram sendo preenchidas pelos operadores informais).  

Diversas atividades, ocupações e profissões preenchem o sistema do comércio/negócio 

informal de Angola e Luanda em particular. Assim, 

 

em Luanda a economia informal abrange o comércio retalhista(realizado em 
locais fixos- a porta das casas, nas ruas, em estabelecimentos improvisados, 
em praças e nos mercados ou pelo sistema ambulante);  a prestação de 
serviços variados reparação/ manutenção de  automóveis de eletrodomésticos, 
serviços de carpintaria, eletricidade, sapateiros, serviços domésticos, o 
mercado de emprego, a construção , os taxistas,  e um sistema cambial 
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financeiro que suporta toda a estruturada economia informal angolana. 
(LOPES, 2000, p. 103). 

 

Para Lopes (2000), algumas razões que contribuem para a existência prolongada e 

inevitável, até o momento, do negócio informal já foram citadas. Outras causas não menos 

relevantes, como: nível elevado do crescimento da população urbana, altas taxas de 

fecundidade, deslocados provenientes das áreas rurais, nível elevado de desemprego e 

analfabetismo também contribuem à informalidade.  

Na sequência, o autor coloca que, de todas as atividades enumeradas, destaca-se o 

setor do comércio informal e ou ambulante. Pela sua característica, tanto no que se refere ao 

baixo volume de capital exigido; ao baixo nível técnico de qualificação e por proporcionar 

baixo custo de oportunidade, é o setor que mais empregava os deslocados de guerra e 

desmobilizados38 pela sua necessidade de sobrevivência. Tal situação era tão evidente que, em 

1998, quando a população economicamente ativa de Luanda era de um milhão, 56% 

sobreviviam pelo comércio informal.  

Apoiando - se nas observações feitas em campo, é possível afirmar-se que a situação 

urbana e Peri-urbana de Luanda, acima é vivenciada até o presente momento. São situações 

que tendem a ser minimizadas pelos projetos de reconstrução e requalificação do governo, 

principalmente, após o fim da guerra civil, mas os resultados ainda são bastante tímidos e, em 

muitos casos, iguais ou piores aos do passado, conforme reforçam as informações do estudo a 

seguir: 

 

Dois terços de seus cinco milhões de habitantes estão espremidos em 
periferias desassistidas, por onde se espalham imensos barracos, construídos 
rapidamente para atender à demanda. Para percorrer os quilômetros que os 
separam do centro da cidade, os trabalhadores dos bairros periféricos gastam 
até 400 kwanzas-kz por dia em transportes, aproximadamente R$ 7,80. A 
água vendida por caminhões-pipa privados custa o equivalente a R$ 16,40 o 
metro cúbico, treze vezes mais que o preço praticado pela empresa pública, 
que só atende a um milhão de pessoas. A eletricidade é outro pesadelo. Os 
luandenses sofrem cortes de luz regulares, em função do péssimo estado das 
linhas de alta tensão que ligam a capital às barragens do Rio Kwanza. Um 
exemplo é a hidrelétrica de Capanda, a maior do país: recentemente 
concluída, ela tem capacidade de produção de 520 megawatts, mas consegue 
abastecer apenas 170 mil casas (CONCHIGLIA, 2011). 

 

 
                                                           
38 Membros do exército nacional e dos movimentos contrários ao governo que participaram na guerra civil e 
depois se tornaram legalmente civis. 
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Observe-se que o estudo acima não apresenta informações dos projetos de 

modernização e melhoria das infraestruturas em curso na província de Luanda desde o final 

da guerra civil em 2002; projetos estes que serão ao longo da dissertação apresentados, 

principalmente os mais importantes. 

Mas, por outro lado, acreditamos que esse mesmo estudo traz uma grande 

contribuição, uma vez que apresenta parte de realidade contrastante em relação aos projetos 

de modernização e o tipo de investimento necessário para minimizar as necessidades de base 

de um povo. 

A seguir, será apresentado o contexto pelo que passou a situação habitacional de 

Luanda até o ano 2004. Na interface desta abordagem, serão também resgatadas, por meio de 

alguns autores, histórias e experiências européias e brasileiras, pois estas partes do mundo já 

carregam maior experiência, tanto de ponto de vista de políticas habitacionais estatais, como 

particulares, pertinentes ao longo das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 HABITAÇÃO SOCIAL EM LUANDA/ ANGOLA
PARA O PLANEJAMENTO URBANO

Em seguida, o mapa da província de 

administrativas e, consequentemente, 

novas centralidades. 

Figura 5. Mapa de Luanda

Fonte: Disponível em:

 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/001/2007/en/5a0a5f09
8743-d305bea2b2c7/afr120012007en.pdf. Acesso aos 15/05/2011

 

A província de Luanda

em 1576, pelo Capitão Paulo Dias de Novais. Localizada na costa oeste do oceano Atlântico, 

Luanda possui uma superfície de 2.418km

milhões de habitantes, quase 1/3 da população do país.  Está subdividida em nove municípios

nomeadamente: Samba, Maianga, Ingobota, Cazenga, Kilamba

Rangel e Viana.  

                                                          
39 Disponível em:http://www.gpl.gv.ao/usuario/FormulariosMenu/Municipios.aspx?Page=3
27/10/2011 

HABITAÇÃO SOCIAL EM LUANDA/ ANGOLA- QUESTÕES E PROBLEMAS 
PARA O PLANEJAMENTO URBANO 

 

o mapa da província de Luanda apresentando as principais subdivisões 

consequentemente, a localização das três principais regiões de 

. Mapa de Luanda  

 

Fonte: Disponível em: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/001/2007/en/5a0a5f09
d305bea2b2c7/afr120012007en.pdf. Acesso aos 15/05/2011 

A província de Luanda,39já apresentada, é a capital da República de Angola

pelo Capitão Paulo Dias de Novais. Localizada na costa oeste do oceano Atlântico, 

Luanda possui uma superfície de 2.418km2 e uma população estimada em 2011 de sete 

milhões de habitantes, quase 1/3 da população do país.  Está subdividida em nove municípios

nomeadamente: Samba, Maianga, Ingobota, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Sambizanga, Cacuaco, 

                   

http://www.gpl.gv.ao/usuario/FormulariosMenu/Municipios.aspx?Page=3
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E PROBLEMAS 

apresentando as principais subdivisões 

a localização das três principais regiões de expansão e 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR12/001/2007/en/5a0a5f09-d3c5-11dd-

a capital da República de Angola, fundada, 

pelo Capitão Paulo Dias de Novais. Localizada na costa oeste do oceano Atlântico, 

e uma população estimada em 2011 de sete 

milhões de habitantes, quase 1/3 da população do país.  Está subdividida em nove municípios 

Kiaxi, Sambizanga, Cacuaco, 

http://www.gpl.gv.ao/usuario/FormulariosMenu/Municipios.aspx?Page=3. Acesso aos 
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A capital angolana possui a maior área urbanizada do país e com um dos maiores 

índices de adensamento de cidades: 1.271hab/km2. Atualmente, concentra todos os centros 

administrativos em nível nacional. Tem um governador provincial que é a autoridade máxima 

na província. O mesmo é nomeado pelo Presidente da República, conforme todos os outros 

governadores provinciais do país.  

Dentro do projeto habitacional, exposto na introdução deste estudo, consta também a 

política de expansão e urbanização que, em Luanda, encontra-se em fase de implantação, 

principalmente, pela construção de novas centralidades. Para tal, o governo elegeu três regiões 

principais: bairro Panguila no município do Cacuaco- espaço número 8 do mapa; bairro Sapu 

no município do Kilamba kiaxi- espaço número 6 no mapa; e bairro Zango no município de 

Viana- espaço número 7 no mapa. As três regiões foram escolhidas pelo seu tamanho, 

distância do centro atual e crescimento demográfico acelerado após guerra civil. 

O município de Viana dista a 20 km ao sul da capital Luanda. Foi fundado em 13 de 

Dezembro de 1963 e possui uma área de 1.344km2. É o maior município da província, com 

população estimada em um milhão e meio de habitantes em 2011. Está subdividida por três 

comunas40 nomeadamente: Viana, Barra do Kuanza e Calumbo. Tem sido uma das que mais 

se destaca no projeto de reconstrução e expansão urbana com vários investimentos públicos 

na área de educação saúde e saneamento básico. Além disso,no ramo privado registra-se a 

construção de condomínios fechados, Shopping Center e centros culturais. 

A comuna do Calumbo é onde estão localizados os bairros Zango I e II, campo do 

presente estudo. Os bairros Zangos I e II terão suas abordagens mais detalhadas nos próximos 

capítulos, mas, sabe-se que são áreas com maior quantidade de projetos em execução, tanto 

habitações sociais, zonas econômicas especiais com várias indústrias, principalmente, de 

material de construção.  

Vale aqui observar que, no final do ano 2011, a Assembleia Nacional da República de 

Angola aprovou a nova divisão política administrativa de Luanda41, onde ficou estabelecida a 

subdivisão atual da capital em sete municípios: municípios de Luanda, Cazenga, Cacuaco, 

Icolo e Bengo,Viana, Belas e  Quiçama. Mas, para efeitos do presente estudo, levar-se-á em 

consideração a antiga subdivisão, pois, todas as abordagens e análises foram previstas como 

tal, e por acreditar-se que tal postura não comprometerá o entendimento dos assuntos aqui 

discutidos. 

                                                           
40 Comunas são sub- regiões municipais dirigidas por um administrador comunal que trabalha sob a delegação 
do administrador municipal. 
41 Informação disponível em: http://www.angonoticias.com/Artigos/item/30952. Acesso aos 13/01/2012 
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3.1. HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

 

Na abordagem da política e história da habitação social de Angola e, 

consequentemente, Luanda, opta-se primeiramente por apontar algumas experiências 

anteriores não angolanas como, por exemplo,a brasileira, opção influenciada pela história e 

laços que unem os dois países. 

Assim, ao falar da Espoliação Urbana,mesmo que se referindo mais à situação no 

Brasil até os anos de 1930,Kowarick (1993)traz uma contribuição importante para o viés da 

história da habitação social que se pretende apresentar nesse item, ou seja,apresenta e 

problematiza a história da necessidade de uma política de habitação social por parte do 

Estado, numa situação em que,no início da industrialização, o problema habitacional dos 

trabalhadores era resolvido pelas empresas, construindo vilas operárias anexas às fábricas, 

visando maior produtividade e lucro. 

Os operários que, normalmente, necessitavam morar proximamente à fábrica eram os 

menos disponíveis no mercado e em número reduzido. Aliado a isso, os custos dos terrenos 

para a construção das habitações também eram baixos. Esta lógica da política habitacional 

garantia facilidades para a tal construção e permitia que os custos de sobrevivência dos 

trabalhadores diminuíssem. Assim, empresas estavam livres em diminuir o salário dos 

operários. 

Alguns anos depois, o cenário mudou. Registrou-se um crescimento acentuado da 

industrialização, aumentando automaticamente o número de operários e com eles a pressão 

sobre habitações populares. Como se não bastasse os terrenos fabris e residências também 

melhoraram o preço, inviabilizando a continuidade da construção das habitações por parte das 

empresas. Além disso, registrou-se um fluxo migratório elevado de trabalhadores, provocando 

assim um excedente de funcionários.  

Na sequência, Kowarick (1993) coloca que com o cenário acima descrito, as empresas 

resolveram transferir os custos de moradia e outros gastos de sobrevivência como, por 

exemplo, de transporte, para o trabalhador, e os serviços de infraestrutura urbana quando 

existentes à responsabilidade do Estado. Esta situação provocou a diminuição das vilas 

operárias, deixou a questão da moradia sob a responsabilidade do mercado imobiliário. 

Por isso, o autor alerta que a trajetória percorrida pela questão da habitação social até 

aqui apresentado, originou o surgimento do cenário Urbano e as periferias. Estes últimos 

entendidos como aglomerações distante dos centros, muitas vezes clandestinos, com carências 
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infraestruturais. Essa era a região onde passou a morar grande parte da mão-de-obra para as 

fábricas.  

Ao traçar uma breve relação da história e a política habitacional para o caso de 

Angola, recorre-se ao estudo42 Angola Missão PNUD-PRO/301 FDCS de 1992, realizado 

pela ONU em parceria com o governo de Angola após a independência nacional. Dentre 

outras informações não menos importantes, consta que o Estado angolano tendo ficado na 

posse de alguns investimentos imobiliários e materiais de construções restantes do regime 

colonial, usava-se de meios extremamente políticos, clientelistas e burocráticos para realizar 

as vendas e doações do referido patrimônio.  

Esta prática estatal abria espaço para a venda de material de construção em mercados 

paralelos, situados nos corredores e bairros das grandes cidades do país com preços 

exorbitantes. Enquanto isso, a população de baixa renda encontrava saída para seus problemas 

habitacionais, construindo nas preferias destas cidades inúmeras casas com estrutura 

debilitada e sem as mínimas condições sanitárias. As mesmas eram erguidas em base de 

blocos feitos de barro/terra conhecido por adobe43, localmente produzido. 

Já, para o caso específico de Luanda, é importante lembrar de que, anteriormente, foi 

colocado quando da abordagem da formação sócio espacial. Diferente do Brasil onde simples 

empresários começaram por se responsabilizar pelos custos da moradia dos operários com a 

finalidade de diminuir custos, em Luanda, no final da colonização, quando a cidade ainda era 

comandada pelos portugueses e parte da elite Luandense, o processo de urbanização, a 

exemplo do ocorrido em outros países inclusive no Brasil, os cidadãos nacionais que 

moravam bem ao redor do centro da cidade foram expulsos e induzidos a se instalarem nos 

musseques, locais sem nenhum tipo de urbanização e infraestrutura. (Mourão, 2006). 

Mais adiante, com o crescimento da indústria, surge o bairro operário, conhecido por 

albergar vários operários nacionais que trabalhavam na empresa de caminhos de ferro de 

Luanda, tanto assim que é um bairro histórico e conhecido e considerado o primeiro a ser 

urbanizado. Entre as poucas iniciativas de provisão de habitações sociais que o colono 

português providenciou, entendendo-se que o objetivo tenha sido o da utilização da mão- de 

obra barata e consequente diminuição de custos, surge o bairro Indígena, atualmente 

conhecido bairro dos Congolenses. Em seguida, a figura das habitações no bairro indígena e o 

depoimento de uma antiga moradora durante o período da pesquisa de campo, em junho de 

2011. 

                                                           
42Disponível em Disponível em: http://www.revistaimobiliaria.com.pt/Acesso em 12 de julho de 2009. 
43Adobe:blocos feitos de barro localmente produzidos para construção de casas 



 

Figura. 6. Conjunto de habitações sociais

   Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011

 

Atualmente, as habitações já sofreram algumas modificações e ampliações,mas ainda 

conservam grande parte da arquitetura original. O

majoritariamente jovens e adultos com idades compreendida dos 20 aos 50 anos, sendo que 

maior parte das habitações foram sendo repassadas ao longo das gerações.

Consta, nos arquivos

iniciativas do Estado angolano em projetos de urbanização e habitação para Luanda

independência e por influê

Chamam atenção alguns dos projetos concretizados

Viana, o projeto do condomí

conhecido como prédio dos c

485.267 casas registradas na

Mais tarde e de acordo com Neto (2002), o p

impacto na década de 90, que visava 

no ano de 1994. O mesmo teve como maior estratégia reabilitar

integrar os muceques45 e expandi

                                                          
44Dispónivel em: http://www.slideshare.net/minopaworkshop/habitao
uso-dos-mat-de-construo-iiippt. Acesso aos 19/10/2011
 
45No ano de 1994 o governo 
especializada em Planejamento e Desenvolvimento Urbano
definindo: as obras de infraestrutura urbanas necessárias, cronograma de execução e locais prioritários.  
Muceques (Terra Vermelha em língua nacional Kimbundo): eram conhecidos como bairros tipicamente 

habitações sociais coloniais no bairro dos Congole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nzovo, 2011 

as habitações já sofreram algumas modificações e ampliações,mas ainda 

conservam grande parte da arquitetura original. Os seus moradores atuais são

majoritariamente jovens e adultos com idades compreendida dos 20 aos 50 anos, sendo que 

arte das habitações foram sendo repassadas ao longo das gerações.

Consta, nos arquivos44 do Instituto Nacional de Habitação que, em relação 

iniciativas do Estado angolano em projetos de urbanização e habitação para Luanda

nfluência da situação política e social do país, pouca coisa foi feita. 

Chamam atenção alguns dos projetos concretizados, como: Projeto 500 casas no Município de 

Viana, o projeto do condomínio de casas construídas pelos cubanos na década de

como prédio dos cubanos, ambos para começar o atendimento

naquela altura. 

e de acordo com Neto (2002), o projeto público habitacional de maior 

impacto na década de 90, que visava ao desenvolvimento urbano foi o 

no ano de 1994. O mesmo teve como maior estratégia reabilitar a parte central da cidade, 

expandi-la. Durante a sua implantação, foram eleitas áreas Satélites 

                   

http://www.slideshare.net/minopaworkshop/habitao-em-angola-fomento
. Acesso aos 19/10/2011 

 de Angola contratou a empresa de consultoria brasileira Prado Valladares 
especializada em Planejamento e Desenvolvimento Urbano que efetuou um plano geral de gestão e realização 

estrutura urbanas necessárias, cronograma de execução e locais prioritários.  
a em língua nacional Kimbundo): eram conhecidos como bairros tipicamente 

São casas que o colono português 
construiu para trabalhadores 
angolanos indígenas, que vieram 
do campo para cidade para 
trabalhar para eles. Eu comprei 
essa casa há muito tempo no 
Estado, com preço simbólico. 
Essas casas têm dois quartos, 
sala e uma cozinha e uma 
varanda. Muitos conseguiram 
aqui essas casas porque os seus 
avôs lhes deixaram como herança. 
(Luiza Guimarães de 77 anos 
moradora e dona de casa, mora 
com duas filhas e um neto)
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no bairro dos Congolenses-Luanda 

as habitações já sofreram algumas modificações e ampliações,mas ainda 

seus moradores atuais são 

majoritariamente jovens e adultos com idades compreendida dos 20 aos 50 anos, sendo que a 

arte das habitações foram sendo repassadas ao longo das gerações. 

do Instituto Nacional de Habitação que, em relação às 

iniciativas do Estado angolano em projetos de urbanização e habitação para Luanda, depois da 

ncia da situação política e social do país, pouca coisa foi feita. 

como: Projeto 500 casas no Município de 

ubanos na década de 90, 

o atendimento da demanda de 

rojeto público habitacional de maior 

foi o Luanda Sul, iniciado 

parte central da cidade, 

foram eleitas áreas Satélites 

fomento-e-tipologia-correcta-e-

contratou a empresa de consultoria brasileira Prado Valladares 
que efetuou um plano geral de gestão e realização 

estrutura urbanas necessárias, cronograma de execução e locais prioritários.  
a em língua nacional Kimbundo): eram conhecidos como bairros tipicamente 

São casas que o colono português 
construiu para trabalhadores 
angolanos indígenas, que vieram 
do campo para cidade para 
trabalhar para eles. Eu comprei 
essa casa há muito tempo no 
Estado, com preço simbólico. 
Essas casas têm dois quartos, uma 
sala e uma cozinha e uma 
varanda. Muitos conseguiram 
aqui essas casas porque os seus 
avôs lhes deixaram como herança. 
(Luiza Guimarães de 77 anos 
moradora e dona de casa, mora 
com duas filhas e um neto) 
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da cidade a serem infraestruradas: Talatona, Novos Bairros e Morar, cujas metas eram as de 

atendimento da demanda por infraestrutura urbana na zona sul da cidade e a criação de 

condições para o atendimento da demanda de 50 mil casas ano até 2010, registradas já desde 

1994.  

Além destes projetos, o Instituto Nacional de Habitação, subordinado pelo Ministério 

das Obras Públicas Habitação e Transporte e Secretaria de Urbanismo Habitação e Águas, 

criadas nesse período pós- independências encarregavam-se, basicamente,degerenciar o 

chamado patrimônio colonial46. 

Na entrevista de campo realizada com o Uri Araújo, atual responsável pelo Departamento 

Jurídico da Direção Provincial de Habitação de Luanda, é possível se confirmar alguns 

aspetos relacionados ao cenário habitacional já adiantado: 

 

Depois da independência, entre os anos de 1985 e 1986, o Estado desenvolveu alguns projetos 
de habitação para suportar a carência. Grande parte deles foi construída pelos cubanos. Mas 
logo após a independência, muitos estrangeiros abandonaram o país e com isso deixaram um 
patrimônio considerável. O estado criou o Instituto de Habitação e com ea criação da Lei 3/76 
da Nacionalização e confisco, e mais tarde, a lei7/95 reforçando que todo o patrimônio do 
Estado era constituído por aqueles bens que foram confiscados. 

     

Podem ter havido outros projetos públicos e privados, relacionados à provisão de 

habitações, mas não se teve acesso a informações oficiais. Mas, através desta dissertação, 

está-se trazendo ao conhecimento da comunidade acadêmica e sociedade em geral o primeiro 

grande projeto neste âmbito - “”habitação,  um desafio para todos”. 

3.2. DIFERENTES CONCEITOS EM HABITAÇÃO 

O presente referencial teórico será embasado no significado de habitação ou moradia 

que acompanha o trabalho como um todo. Haja vista o propósito do título da dissertação, 

assim como os objetivos do atual projeto habitacional angolano. Nesse sentido, adotou-se o 

conceito de moradia adequada da ONU-Habitat47, no qual, significa, dentre outras atribuições: 

                                                                                                                                                                                     

africanos com características próprias, eram normalmente utilizados para demarcar os limites físicos entre as 
classes sociais em Luanda, uma fronteira que de um lado havia  asfalto reservado aos colonos e as famílias 
crioulas de posses enquanto que  nos muceques cabia a parcela da população desprovida de posses e 
infraestruturas. 

46Dispónivel em: http://www.slideshare.net/minopaworkshop/habitao-em-angola-fomento-e-tipologia-correcta-e-
uso-dos-mat-de-construo-iiippt. Acesso aos 19/10/2011 
47Cuandoel organismo se creó, en 1978, dos años después de laprimera Conferencia Hábitat, celebrada en 
Vancouver, Canadá, laurbanización y susrepercusiones apenas aparecíanenlapantalla de radar de unas Naciones 
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Acessibilidade, onde a prioridade deve ser garantida aos idosos, crianças deficientes físicos, 

vítimas de desastres naturais e pessoas que vivem em locais de risco; Segurança Jurídica da 

posse; disponibilidade de infraestrutura como água potável, energia, iluminação, instalações 

sanitárias, serviços de emergência; proteção contra frio, chuva, umidade e tudo que possa 

ameaçar à saúde e proliferar doenças. 

Além disso, constam as condições de localização que possibilitam acesso por parte das 

populações ao emprego, escolas, postos de saúde, lazer, creches; adequação cultural, 

respeitando a identidade cultural dos atuais ou futuros moradores.  

Engels (1988), na sua obra intitulada A questão da habitação, tratando-a numa 

abordagem Marxista, começa por afirmar que é difícil uma solução do problema habitacional 

no modo de produção capitalista enquanto não se elimine a exploração da classe dominante 

sobre a trabalhadora. Por isso coloca que: 

 

 

Aquilo que hoje se entende por falta de habitação é o agravamento particular 
das más condições de habitação que resultaram na repentina afluência da 
população às grandes cidades; é o enorme aumento dos alugueis, uma 
concentração ainda maior dos inquilinos em cada casa, e para alguns, a 
impossibilidade de até encontrar um alojamento. Engels (1988, p.16). 

Silva (1987) afirma que a questão da moradia é fruto de questões estruturais e 

históricas que têm como origem o desequilíbrio entre as necessidades socialmente definidas, 

como construção de moradias e equipamentos urbanos, e os interesses capitalistas que são 

claramente econômicos e a favor das forças do mercado.  Desta forma, a consolidação do 

capitalismo carregou várias mudanças e as mesmas se deram, principalmente, na região rural.  

                                                                                                                                                                                     

Unidas creadashacía solo tresdecenios antes, cuando dos tercios de La humanidaderantodavíarurales. Em 
respuesta a La urbanización mundial y a La crisis de vivienda, laAsamblea General de lãs Naciones Unidas, enun 
período extraordinario de sesiones convocado para examinar el Programa de Hábitat en 2001, decidió, por 
suresolución A/56/206 que ONU-Hábitat pasara a ser un programa completo de lãs Naciones Unidas, que estaría 
orientado por um Consejo de Administración de los Estados Miembros, para ayudar a los encargados de 
formular políticas y a las comunidades locales a abordar el problema y encontrar soluciones viables y duraderas. 
ONU-Hábitat colabora concientos de ciudades y comunidades de todo el mundo con vistas a lograr 
mejorastangibles em las condiciones de vida y medios de subsistencia de los pobres de las zonas urbanas. Una 
esfera de interés fundamental es brindar apoyo a losesfuerzos que realizanlosgobiernos y lasociedad civil para 
alcanzarlos objetivos de desarrollo Del Milenio relacionados conel agua y elsaneamiento em las zonas urbanas y 
elmejoramiento de losbarrios de tugurios. ONU-Hábitat y SUS asociadosestánlanzando una nuevacampaña 
mundial que promuevemejoresciudades para todos. En una época de crisisfinanciera mundial, 
lacampañaadquiere especial urgência em elámbito de la ofensiva por reducirla pobreza urbana, recortar el 
consumo de combustible, contaminar menos La atmósfera y promover ciudades más limpias, más seguras, más 
verdes, de las que todos se sientan parte, sean ricos o pobres. Disponível em: http://www.onuhabitat.org/. Acesso 
aos 02/10/2011 
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Apoiada nas suas reflexões conceituais e práticas em relação a soluções do problema 

habitacional, Dias (2004) acredita existir solução para o problema habitacional, mas alerta que 

a mesma “passa por políticas públicas que contestem o próprio modelo civilizatório 

capitalista, seja em sua versão tradicional, seja na neoliberal”. 

 Ciente de quão complexo é sugerir caminhos que levem à melhoria do problema 

habitacional,Maricato (2001) recomenda oito pertinentes soluções, das quais, ater-nos-emos 

em cinco, pois são as em que acreditamos serem compatíveis para o caso aqui estudado. 

Constam entre as: Reforma administrativa; formação de quadros e agentes para uma ação 

integrada; aperfeiçoamento e democratização da informação; gestão democrática do 

conhecimento científico e formulação de políticas de curtíssimo, médio e longo prazo que 

visem ao atendimento das diferentes demandas, especialmente das classes mais 

desfavorecidas. 

Por outro lado, Pereira (2008), baseado na lei Nº (11.124) do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social, dá ênfase à necessidade de participação da população na 

tomada de decisões e que “soluções habitacionais devem prioritariamente usar o solo urbano 

com infraestrutura e inserido na cidade”. 

O autor alerta também ao cuidado em relação à segregação que interessa à sociedade 

capitalista, ou seja, aumenta-se a distância já existente em relação à renda, podendo ainda 

ocorrer o corte de laços de comunicação entre cidadãos, gerando um cenário claro de 

fragmentação de espaço urbano (p.135) 

Considerando o objetivo de não segregação, Pereira (2008) observa que a definição 

dos parâmetros de como se construiria ou se ocuparia determinada região seria decidida pelo 

tipo de construção a ser feita e não por terrenos pré-definidos em mapas. 

 

3.3 PLANEJAMENTO URBANO 

Dentro da ótica de apresentação e análise do processo preliminar àconcepção, e os 

critérios adotados para a efetivação do projeto de habitação social serão aqui apresentados e 

discutidos diferentes conceitos e práticas de planejamento urbano e, em certa medida, 

dialogados com a realidade do campo em estudo. 

Como já está sendo discutido e apresentado, Luanda vive, atualmente, um processo de 

urbanização e requalificação. No entanto, passou e tem passado por diversas etapas de 

planejamento urbano, utilizando-se das ferramentas existentes. Antes de serem apresentadas 
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tais ferramentas e/ou procedimentos levados a cabo, surgem oportunamente questões 

conceituais com a finalidade de enriquecer a discussão. 

Desde já, coloca-se que, 

o urbano “é um conceito que qualifica um modo de vida [...]. Não é uma 
realidade acabada, mas um horizonte de transformações territoriais, sociais, 
políticas e econômicas que se difunde em fluxos materiais e imateriais. 
Campo e cidade, rural e urbano não têm oposição, mas complementariedade. 
Pereira et al(2008, p. 113-114) 

 

No que se refere à Planificação Urbana,Castells (1983) aponta que sua evidencia é 

constatada quando há previsão e disponibilidade de alcançar certos objetivos. Tal previsão só 

é possível na medida em que ocorra numa sociedade pluralista, se existir por um lado, 

Uma concordância quanto aos próprios fundamentos e utilização dos 
meios institucionais na base da planificação e, por outro lado, 
discussão, negociação, harmonia e acordo entre os diferentes atores, 
de forma a encontrar objetivos não questionáveis em suas grandes 
linhas, e que possamos nos centrar no problema dos meios, o que 
pode ser resolvido racionalmente [...], (CASTELLS, 1983, P. 357) 

 

Para o caso de Angola e conforme abordado na introdução, o “habitação um desafio 

para todos” é um projeto de reconstrução de abrangência nacional. No caso de Luanda e 

como em todo país, o maior objetivo do projeto habitacional é minimizar o déficit que, 

segundo dados governamentais, rondam os dois milhões de habitações, uma situação piorada 

pelas consequências sociais da guerra civil. 

Seguem algumas formas de kwonhow, relacionados ao planejamento urbano nas 

políticas públicas que acreditamos serem úteis para qualquer realidade, inclusive,àangolana. 

Nesse intuito, “o primeiro passo no planejamento de uma cidade é conhecer as razões 

da sua formação, localização e ininterrupta existência e desenvolvimento”. (Associação 

Internacional de Administradores Municipais- AIAM, 1965 p.4). Ou seja, é necessário que o 

trabalho inicie desde a coleta de informações acerca das condições físicas culturais, políticas e 

das tendências de determinada comunidade. 

Assinala várias informações a serem utilizadas no processo de planejamento 

indispensáveis para projetos com pretensões sólidas e sustentáveis. São,basicamente, de 

ordem física (relações geográficas regionais, topografia, recursos naturais, uso da terra, etc.); 

de ordem social (população, saúde, habitação, recreação, etc.); ordem econômica (indústria, 

emprego e desemprego, ocupações e rendas, etc.); ordem financeira (estrutura da tributação 

imobiliária aumenta de imposto e percentagem, etc.) e de ordem legal (Lei orgânica ou atos 



58 
 

legais pertinentes ao governo local, leis de planejamento e correlatas, etc). (AIAM, 1965, p. 

88) 

Para Souza (2008), planejamento urbano é uma estratégia de desenvolvimento 

socioespacial para atingir o desenvolvimento urbano por meio de garantia da justiça social e 

qualidade de vida das populações. Prosseguindo, coloca que, atualmente, há uma vasta gama 

de instrumentos que dão suporte ao planejamento urbano. Partem desde tributos, zoneamentos 

e outros parâmetros urbanísticos, configurados em cinco grupos: 

a) Instrumentos informativos: dizem respeito a locais cujas potencialidades para 

investimento, o poder público deseja tornar conhecidas; 

b) Estimuladores: incentivos fiscais e outras vantagens oferecidas a 

empreendedores privados; 

c) Inibidores: limita a margem de manobra dos agentes modeladores como o 

IPTU progressivo e a desapropriação; 

d) Coercitivos: expressam proibição e estabelecem limites legais como: 

coeficiente de superfície edificada, de ocupação do solo, gabarito, recuo, afastamento. 

Para o caso de Angola e consequentemente para Luanda, consta nas informações 

possíveis de acesso no Relatório Anual das Atividades do Ministério de Urbanismo e 

Construção (2009), uma série de atividades; dentre elas, citar-se-ão algumas: Foi realizado o 

planejamento e a programação das ações a serem desenvolvidas no âmbito do Programa 

Nacional de habitação; Foi realizado o concurso para a contratação de entidades de 

fiscalização dos projetos de urbanização e execução de infraestruturas na Reserva Fundiária; 

Foram feitas visitas periódicas de controle e fiscalização a algumas provinciais, realizadas 

pela alta cúpula do Ministério de Urbanização.  

Dentre as atividades, constavam: a monetarização do estado de implantação dos 

concursos Públicos; Constatação in loco da situação jurídica das reservas fundiárias; certificar 

se estavam sendo tomadas as medidas necessárias para o desmatamento e loteamento das 

reservas, além da realização de palestras para a capacitação dos quadros do MINUHA. 

Ainda na abordagem dos processos que fizeram parte da etapa do planejamento do 

projeto de reconstrução e requalificação, faz parte, igualmente, no Relatório Anual das 

Atividades do Ministério de Urbanismo e Construção (2009), que o governo contou com a 

colaboração de instituições de países como Brasil, Itália e Portugal no momento da elaboração 

dos diferentes planos de intervenção urbana e habitacional em 2009. Foram os casos do 

Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), convidado para sugerir reformas na 

legislação, no que tange em diagnosticar a situação legislativa e as políticas públicas da 
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região; elaborar propostas de regularização e implemento de projeto de habitação de interesse 

social. 

De Portugal foram convidadas várias instituições, dentre elas os responsáveis do 

Instituto de Geografia que ofereceram cursos e palestras relacionadas à importância da 

informação geográfica para o desenvolvimento. Com a Itália foram abordados aspectos 

ligados à boa execução do Programa Nacional do Urbanismo e Habitação. 

No intuito de minimizar os déficits habitacionais, três subprogramas  constituíram 

eixos orientadores da programação e do balanço executivo nomeadamente: Desenvolvimento 

Habitacional; Ordenamento do Território e Urbanismo; e Geografia e Cadastro.  

 Outra vertente não menos importante da fase do planejamento foi a criação de leis de 

ordenamento territorial e urbanismo. Nesta ótica, foram também criadas, entre outras, leis de 

atualização do regime jurídico do arrendamento urbano, lei de isenções ou reduções de taxa 

aos impostos que incidem sobre a aquisição de imóveis; diploma sobre a concessão de 

terrenos destinados à habitação; decretos sobre habitação social e econômica; decreto que 

aprova o sistema de crédito à habitação e o decreto que aprova a concessão e regularização de 

terras nas zonas peri- urbanas. 

No livro intitulado ‘Mudar a Cidade’, Souza (2006) adverte que, se a meta do 

planejamento e gestão urbana se resume em garantir justiça social e qualidade de vida dos 

cidadãos,juntos devem fazer parte das grandes estratégias de desenvolvimento nacional ou 

regional. Afinal, como ciência social, o planejamento e gestão urbana tornam-se estratégias de 

desenvolvimento urbano, suportadas pela pesquisa social básica, quer ela seja teórica ou 

empírica. 

No caso de Luanda acredita-se que o processo de planejamento das atividades faz 

parte de uma das etapas do projeto de reconstrução e requalificação que, como já adiantado 

nos preceitos do Programa Quadrienal do governo, objetivam melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos angolanos inclusive os mais necessitados, construindo habitações e levando 

infraestrutura e outros equipamentos públicos. Tal afirmação é confirmada no Decreto de 

Promoção e Acesso à habitação no seu artigo 9º,parágrafo VI:“não é permitida a construção 

de habitação social sem que, previamente, estejam definidas e traçadas no terreno os 

corredores para a implantação das infraestruturas técnicas e das estruturas sociais que forem 

aprovadas para o referido projeto”. 

De acordo com o Instituto de Planejamento e Gestão Urbana de Luanda-UPGUL 

(2010), os planos urbanísticos de Luanda seguem o conceito de Luanda Cidade Mundial, ou 
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seja, uma nova estratégia de metropolização com o objetivo de proporcionar à população um 

conjunto de fatores urbanísticos essenciais à vida nas grandes cidades.  

Ainda sobre as informações do IPGUL, consta que, dentro das suas atividades, 

visando ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e servindo-se do 

conceito de planos de urbanização integrados, foram eleitos alguns critérios: definição de 

áreas de maior ou menor desenvolvimento urbano; áreas de proteção ambiental; áreas de 

novas centralidades. Com tal opção, “potencia-se assim a coexistência de atividades 

compatíveis com os usos predominantes em conjunção com uma política de solos pragmática 

que permite definir indicadores e parâmetros urbanísticos suficientemente flexíveis para 

acomodar cada uma das categorias de espaço” (Revista IPGUL, 2010, 2 ed. p. 16). 

Com a colocação anterior do IPGUL, pode afirmar-se que o conteúdo das ações do 

planejamento urbano preconizados para Luanda apresenta elementos que caracterizam justiça 

social e qualidade de vida no seio da população urbana. Nesse sentido, o próximo item teórico 

temático a ser abordado é a urbanização e Desenvolvimento Urbano, pois se espera verificar 

quão fiel tem sido a implantação com relação ao que foi planejado. 

 

3.3.URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Depois dos assuntos abordados até aqui, acredita-se que esteja claro o fato de os 

projetos de reconstrução, requalificação e urbanização de Luanda visar além de minimizar os 

problemas sociais e econômicos da região, desenvolver, urbanamente falando,à cidade. Por 

isso o presente eixo temático será desenvolvido concomitantemente seguindo a lógica patente 

no projeto, urbanizar para desenvolver.   

Para o enfoque do presente eixo teórico-temático, optou-se por desenvolver, iniciando 

com os argumentos colocados por Souza (2008) quando aborda o ABC do Desenvolvimento 

Urbano. Nele, expõe que desenvolvimento Urbano, 

 

não é, meramente um aumento da área urbanizada, e nem mesmo, 
simplesmente, uma sofisticação ou modernização do espaço urbano, mas, 
antes e acima de tudo um desenvolvimento socioespacial na e da cidade: vale 
dizer, a conquista de melhor qualidade de vida para um número crescente de 
pessoas e de cada vez mais justiça social(Souza, 2008, p.101). 
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Em seguida, elenca uma série de objetivos para a reforma urbana, pois acredita ser um 

dos caminhos indispensáveis, visando à melhoria, como um dos propósitos do 

desenvolvimento urbano. Dentre os objetivos sugeridos, destacam-se: 

a) Coibir a especulação imobiliária que normalmente acontece em países periféricos e 

semiperiféricos; 

b) Diminuir a distância socioeconômica,  e espacial intraurbana, reduzindo assim o nível 

de segregação residencial, gerando emprego e renda para pobres urbanos; 

c) Democratizar quanto mais possível o planejamento do espaço urbano; 

d) Garantir segurança jurídica para a população residente em espaços carentes de 

regularização fundiária como favelas e loteamentos irregulares; 

 

Depois da conquista da paz, em 2002, conforme o contexto presente na introdução, 

Luanda/Angola vive “um canteiro de obras”, como é chamado pelas autoridades 

governamentais locais, um processo de reconstrução e requalificação Territorial, 

principalmente, na área urbana. 

Para o caso de Luanda, de acordo com o Instituto de Planejamento e Gestão Urbana de 

Luanda-IPGUL (2010), uma das estratégias de urbanização da cidade é a criação de novas 

centralidades, visando ao desafogo do tradicional centro. Além de constar na referida 

estratégia o aumento de um número maior de habitações, destinadas a todas as classes sociais, 

principalmente para realojar a parcela da população que morava em áreas de risco e precárias 

e, aqui, incluído o projeto Zangos, o conceito de novas centralidades prevê redes coordenadas  

para o abastecimento de água, gás e energia.  

A estratégia conta também com a implantação de um sistema de mobilidade e 

transportes coletivo e a concretização da política de recolha e tratamento de resíduos sólidos, 

incentivados por novos hábitos de consumo e responsabilização cívica. (Revista IPGUL, 

2010, 2 ed. p. 15). 

Observa-se que vários equipamentos sociais estão previstos nos referidos planos 

urbanísticos, além das habitações. Vão desde escolas do primeiro e segundo ciclo, escolas 

profissionalizantes, associadas ao ensino superior; creches, lares para idosos, supermercados, 

centros policiais e bombeiros, assim como postos de abastecimento de combustíveis e 

cemitérios. Constam, também, variadas estruturas desportivas, centro de saúde articulado, 

bibliotecas, auditórios e cinemas. 

Como já colocado no item que abordou a questão do planejamento urbano, registra-se 

uma considerável participação de empresas internacionais no processo de reconstrução 
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nacional. Nesta importante participação, destacam-se três países, cujas empresas lideram a 

quantidade de projetos no atual processo de reconstrução de Angola e Luanda. São os casos 

da China, Brasil e Portugal. 

Dentre os diversos projetos, sendo uns já efetivados e outros em processo de 

implementação, destacamos alguns: 

A) Projetos48 com participação maciça do governo Chinês e de suas empresas em 

Luanda: 

• Construção do novo aeroporto de Luanda, no valor de 450 milhões de dólares 

• Reabilitação da ferrovia de Luanda, com 444 km, no valor de 90 milhões de dólares; 

• Expansão da Rede elétrica de Luanda, contratada junto à China 

NationalMachinery&Export Corporation, com a obrigatoriedade de subcontratação de 

30% do valor do contrato para empresas angolanas; 

• Investimentos em transportes coletivos urbanos de cerca de 500 milhões de dólares 

para as províncias de Luanda, Benguela, Huambo, Uíge e Malange, com a aquisição 

de 5.500 veículos – e a exigência do governo angolano de que parte dos veículos seja 

montada no país; 

• Construção, em 2006, do atual Hospital Geral de Luanda com custo total de 8 milhões 

de dólares, dos quais 6 milhões disponibilizados pela China e os outros 2 milhões 

financiados por Angola; 

• Construção da maior centralidade, a cidade do Kilamba Kiaxi onde estão sendo 

erguidos 710 edifícios para acolher mais de 100 mil pessoas, numa área de oito mil 

                                                           
48http://www.luanda.gov.ao/PublicacoesD.aspx?Codigo=723. 

O começo e a fortificação das relações comerciais e de cooperação tiveram seu início oficial no ano de 1997, 
onde os lideres e representante de alguns países africanos incluindo Angola iniciaram a assinatura de diversos 
acordos nas áreas de saúde, educação, energia, águas, pesca, correios e telecomunicações, obras públicas e 
agricultura. Os acordos foram balizados por cinco eixos principais nomeadamente:Respeito mútuo da soberania 
e da integridade territorial;Não agressão mútua; Não ingerência nos assuntos internos; Igualdade e vantagens 
recíprocas;  Coexistência pacífica.OLIVEIRA (2007). Disponível em 
http://casadasafricas.org.br/img/upload/674760.pdf. Acesso aos 06/09/2011 
A China é hoje o principal financiador da reconstrução de Angola, com empréstimos e apoios massivos 
estimados em mais de 4 bilhões de dólares norte-americanos. Quarenta mil chineses estão em Angola, ao abrigo 
dos acordos entre governos dos dois países. Estes são os dados oficiais, tornados públicos pelo serviço de 
migração e estrangeiros, mas fontes independentes estimam esta população à volta dos 100 mil. Os acordos 
determinam que 70 por cento dos projetos de reconstrução devem ser dados a empresas chinesas, que preferem 
trazer os seus próprios trabalhadores. Em troca a China garantiu uma generosa fatia do petróleo de Angola, hoje 
o principal produtor em África. Disponível em: http://www.angonoticias.com/Artigos/item/21956. Acesso aos 
30/12/2012 
 
 
 

 
 



 

quilômetros quadrados

equipamentos públicos e privados. Além disso

projetos de construção de habitações sociais em todo o país, inclusive no bairro Zango 

I e II. 

Figura 7e 8. Cidade do Ki lamba

Fonte: 
http://www.luanda.gov
BassikaNzovo, 2011
 
 

B) Projetos com participação de empresas brasileiras

A Odebrecht49 está presente em vários projetos em Luanda/Angola, dentre os quais, 

habitação social, requalificação de calçadas,

comerciais na cidade de Luanda.

  

Figura 9, 10, 11. Requalificação de calçadas e estradas na cidade de Luanda

                                                          
49 Alguns projetos da Odebrecht em Luanda/Angola. Disponível em: 
http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00701

quilômetros quadrados. O seu projeto prevê também vários tipos de serviços e 

equipamentos públicos e privados. Além disso, a China é a maior presença nos 

ução de habitações sociais em todo o país, inclusive no bairro Zango 

. Cidade do Ki lamba- Maior Centralidade da Requalificação de Luanda

http://www.luanda.gov.ao/PublicacoesD.aspx?Codigo=723. Fonte: Tiago 
BassikaNzovo, 2011  

B) Projetos com participação de empresas brasileiras 

está presente em vários projetos em Luanda/Angola, dentre os quais, 

habitação social, requalificação de calçadas, estradas, rodovias, praças e construção de prédios

comerciais na cidade de Luanda. 

. Requalificação de calçadas e estradas na cidade de Luanda

Fonte: Tiago Bassika. Nzovo, 2011 

                   

Alguns projetos da Odebrecht em Luanda/Angola. Disponível em: 
http://www.odebrechtonline.com.br/materias/00701-00800/724/. Acesso aos 02/11/.2011
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. O seu projeto prevê também vários tipos de serviços e 

é a maior presença nos 

ução de habitações sociais em todo o país, inclusive no bairro Zango 

Maior Centralidade da Requalificação de Luanda 

 

. Fonte: Tiago 

está presente em vários projetos em Luanda/Angola, dentre os quais, 

e construção de prédios 

. Requalificação de calçadas e estradas na cidade de Luanda 

 

2011 
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As figuras número 9 e 10 tratam-se da recuperação e modernização dos 

passeios/calçadas e ruas no município da Maianga em Luanda. Enquanto que a figura número 

11 mostra a recuperação da Avenida 21 de Janeiro. Localizada no bairro Rocha Pinto, é uma 

das principais avenidas, pois liga o aeroporto internacional 4 de Fevereiro às praias do litoral 

oeste da cidade. Além disso, também dá acesso aos bairros Belas e Patriota, locais atualmente 

recheados de investimentos imobiliários de alto e altíssimo padrão como é o caso da 

construção do condomínio Riviera Atlântico, com 101 casas em um terreno de 600m2. 

A empresa brasileira está também presente na construção do Belas Shopping Center, o 

primeiro do país localizado no sul de Luanda. Terá 21 mil m² de área construída.  Além da 

construção civil, a Odebrecht está também presente nos ramos de energia, óleo e gás. Até 

2010, os investimentos da empresa atingiram a cifra de um bilhão de dólares americanos.  

C) Projetos com participação de empresas portuguesas. 

Da ex-colonizadora Portugal surge o consórcio português Mota-Engil/Soares da Costa 

que, entre outros projetos, destaca-se a execução da vertente terrestre do projeto de 

requalificação da Baía de Luanda50, obra orçada em US$ 136 milhões. O projeto contempla 

ainda uma ponte de ligação entre a marginal e a ilha de Luanda, 12 parques de 

estacionamento, com 1600 lugares, a criação de 127 mil metros quadrados de zonas verdes, 

um novo sistema de esgotos e de iluminação pública. 

 

Figura 12, 13: Requalificação da Ilha de Luanda 

 

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, 2011 

                                                           
50http://economia.uol.com.br/ultnot/lusa/2009/05/16/ult3679u6700.jhtm 
Ainda sobre o projeto da Bahia de Luanda sabe-se que é a avenida que margeia a baía desde o porto e chega até a 
fortaleza portuguesa do século XVI.Será alargada, avançando sobre o mar. Obras estimadas em cerca de R$ 340 
milhões devem ser realizadas por empreiteiras privadas que, em troca, receberão gratuitamente áreas para 
construir edifícios pomposos, avaliados em R$ 3,3 bilhões e bem em frente às águas do Atlântico. (Revista 
Lemonde Diplomatique-Artigo- Dossié de 11/06/2011) 



65 
 

Entende-se que os projetos atuais de modernização de Luanda insinuam seguir os 

preceitos modernos de cidades defendidas, tanto pela ONU-HABITAT, já citada 

anteriormente, como também pela opinião de diversos autores, que é a de ir contra a 

construção de cidades dormitórios e mono funcional, ou seja, evitar que os planejadores atuais 

continuem, 

 

seguindo princípios de uma escola urbanística baseada no funcionalismo 
racionalista da Carta de Atenas. A função morar ficava espacializada em 
determinada zona escolhida pelo corpo técnico dos órgãos planejadores. O 
espaço urbano era fragmentado assim como o tempo; eram evidentes o 
formalismo, o mecanismo, o fordismo e a tecnocracia (PEREIRA, 2008, p. 
130). 

     

Mas, na prática, não é exatamente o que está se verificando, na medida em que, o 

fenômeno exploração e especulação imobiliária estão fortemente marcantes no atual momento 

de urbanização de Luanda.  Dentre algumas situações, as quais se acreditam serem dignas de 

realce durante as observações em campo, ressalta-se: o fato de estarem sendo construídos 

vários edifícios comerciais públicos e privados de alto padrão, condomínios fechados, hotéis.  

Muitos destes projetos estão acontecendo ao custo do desalojamento de um número 

considerável de cidadãos, cujas casas se localizavam em muitos destes espaços, hoje, cheios 

de condomínios, fazendo jus ao slogan, Luanda Cidade Mundial, utilizado muitas vezes por 

alguns responsáveis governamentais para traduzir o momento vivido pela cidade. 

 

Figura 14, 15, 16 : Construções modernas na cidade de Luanda 

  

Figura de Tiago Bassika Nzovo, 2011 

 

Casos como os dos pomposos prédios da Sonangol na figura número 14, as Torres do 

Gica, considerado o maior projeto imobiliário de Angola na figura 15, e os condomínios da 



 

parte sul da cidade concretamente no bairro 

da cidade moderna e mundial defendida pelo governo.

Considerando que grande pa

uma forma centralizada e concebidos

vista não se ter constatado alusões nos documentos dos planos urbanísticos acessíveis, um 

número cada vez maior de queixas e reclamações da população

Rádio e Jornal privados, são

constatado in loco em alguns bairros da cidade.

 

Figura 17, 18. Carência de água,
Mártires do Kifangondo, e 

 

As figuras 17 e 18 

periféricos às áreas centrais da cidade. Tratam

Kifangondo, localizado a cinco minutos a pé do aeroporto internacional 4 de Fevereiro. 

Atualmente, o bairro convive com problemas de água

principalmente pela destruição dos cabos elétricos e tubos de canalização de água, causado 

pelas obras da empresa que está tentando reconstruir as ruas entre os bairros

informação e nem onde recorrer, muitos dos moradores são obrigados a percorrer grandes

distâncias com bacias e baldes 

                                                          
51 Mártires do Kifangondo é um bairro consi
canalização de água. Com as obras e falta de água, parte da população que possuí tanque reservatório em casa 
recorre a compra de água não tão boa nos caminhões cisterna particulares duas a 
cada, uma média de 150 dólares por cinco mil litros. Os fiscalizadores do governo também proíbem a prática 
desse tipo de comércio, por ser ilegal, enquanto isso, a população ou continua infringindo as leis ou fica sem 
água. 

parte sul da cidade concretamente no bairro Belas na figura 16, ajudam a entender o conceito 

da cidade moderna e mundial defendida pelo governo. 

Considerando que grande parte dos projetos, senão todos estão sendo idealizados de 

uma forma centralizada e concebidos, praticamente, sem a participação da população, haja 

vista não se ter constatado alusões nos documentos dos planos urbanísticos acessíveis, um 

r de queixas e reclamações da população, principalmente

são frequentes as reclamações, alegando prejuízos

em alguns bairros da cidade. 

Carência de água,luz e saneamento durante a urbanização nos bairros 
 Cazenga/Luanda 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, 2011 

 apresentam-nos, em grande medida, a situação atual nos bairros 

áreas centrais da cidade. Tratam-se das ruas 02 e 13 do bairro Mártires do 

localizado a cinco minutos a pé do aeroporto internacional 4 de Fevereiro. 

convive com problemas de água51 e energia elétrica, 

e pela destruição dos cabos elétricos e tubos de canalização de água, causado 

pelas obras da empresa que está tentando reconstruir as ruas entre os bairros

informação e nem onde recorrer, muitos dos moradores são obrigados a percorrer grandes

com bacias e baldes à procura de água. 

                   

Mártires do Kifangondo é um bairro considerado urbanizado e de classe média. Maior parte das casas possuiu 
canalização de água. Com as obras e falta de água, parte da população que possuí tanque reservatório em casa 
recorre a compra de água não tão boa nos caminhões cisterna particulares duas a três vezes por mês, pagando por 
cada, uma média de 150 dólares por cinco mil litros. Os fiscalizadores do governo também proíbem a prática 
desse tipo de comércio, por ser ilegal, enquanto isso, a população ou continua infringindo as leis ou fica sem 
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, ajudam a entender o conceito 

rte dos projetos, senão todos estão sendo idealizados de 

participação da população, haja 

vista não se ter constatado alusões nos documentos dos planos urbanísticos acessíveis, um 

principalmente, na Televisão, 

prejuízos pelas obras, fato 

luz e saneamento durante a urbanização nos bairros 

a situação atual nos bairros 

se das ruas 02 e 13 do bairro Mártires do 

localizado a cinco minutos a pé do aeroporto internacional 4 de Fevereiro. 

e energia elétrica, motivado 

e pela destruição dos cabos elétricos e tubos de canalização de água, causado 

pelas obras da empresa que está tentando reconstruir as ruas entre os bairros. Sem qualquer 

informação e nem onde recorrer, muitos dos moradores são obrigados a percorrer grandes 

derado urbanizado e de classe média. Maior parte das casas possuiu 
canalização de água. Com as obras e falta de água, parte da população que possuí tanque reservatório em casa 

três vezes por mês, pagando por 
cada, uma média de 150 dólares por cinco mil litros. Os fiscalizadores do governo também proíbem a prática 
desse tipo de comércio, por ser ilegal, enquanto isso, a população ou continua infringindo as leis ou fica sem 
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Enquanto isso, como alternativa de acesso à energia elétrica, uma parcela da 

população que pode apela para gerador a disel, aliás, como já acontece em quase todos os 

bairros periféricos da cidade de Luanda. 

Por conseguinte e conforme colocado na anterior abordagem sobre a formação 

socioespacial de Luanda, grande parte da sua população sempre sobreviveu do comércio 

informal, comercializando, principalmente, em avenidas, travessas, pontes e calçadas, além 

das ruas. Atualmente, nesse processo de requalificação das cidades, o governo está 

eliminando as praças e pracinhas, está acabando com vendedores ambulantes nesses locais já 

citados, alegando a preservação da limpeza e modernidade “para um futuro melhor de todos”.  

As carências de água, saneamento e energia que sempre acompanharam Luanda 

tendem a piorar principalmente nos bairros periféricos à cidade. Enquanto isso tem sido 

frequente a queda de cabos elétricos, tubos de canalização arrebentados e problemas de 

saneamento. 

Acredita-se, em grande parte, que muitos dos problemas aqui apresentados são 

próprios e esperados para uma cidade com a história de Luanda e em período de reconstrução, 

situação esta que poderia ter se verificado em qualquer parte do mundo com histórico social e 

político parecido.  

Mas, sabe-se também que muitos casos destes poderiam, ao menos, ser minimizados, 

se, por exemplo, fossem priorizadas as discussões participativas das necessidades básicas de 

água e energia elétrica de cada região e implantados projetos sólidos e descentralizados, em 

vez de serem resolvidos de forma paliativa ou incompleta como é realidade de vários bairros 

da cidade de Luanda. 

Neste intuito, é oportuno o diálogo com Maricato et al (2002, p. 79) quando tratam de 

Marketing Urbano, como cidade mercado ou objeto de luxo no contexto dos novos 

planejadores brasileiros, mas emprestado aqui para refletir sobre Luanda/Angola. 

Apoiando-se de especialistas em marketing urbano, entendem que 

 

... tão logo uma região do mundo se articula a economia global, dinamizando 
a economia e a sociedade locais, o requisito indispensável é a constituição de 
um centro urbano de gestão e serviços avançados, organizados, 
invariavelmente em torno de um aeroporto internacional; um sistema de 
telecomunicações por satélite; hotéis de luxo, com segurança adequada. 
Serviços de assistência secretarial de inglês, empresas financeiras e de 
consultoria com conhecimento da região; escritório de governos regionais e 
locais capazes de proporcionar informações e infraestrutura de apoio ao 
investidor internacional; um mercado de trabalho local com pessoal 
qualificado em serviços avançados e infraestrutura tecnológica (Borja 
&Castells, 1997, p. 37). 
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 Não se pode afirmar que Luanda seja exatamente uma cidade comercial fazendo parte 

de um marketing urbano, até mesmo, porque não foi possível identificar em campo todos os 

elementos citados que constituem cidades deste tipo. Mas, que se está diante de indícios que 

levam a esse tipo de cidade, isso pode ser afirmado,haja vista o que já foi apresentado até o 

momento. 

 Ainda neste contexto de análise, uma entrevista feita com um dos seguranças das 

Torres do Gica chamou atenção, principalmente por se ter mostrado atualizado com o 

momento da cidade, apresentado o seu ponto de vista: 

 

O país fica bonito quando se investe no povo e não quando se constrói 
prédios de luxo onde nessa construção você não vê mais de 10 angolanos a 
trabalhar, são chineses portugueses e até se calhar brasileiros. E outra, só 
entra e sai brancos portugueses  brasileiros chefes e grandes generais. Você 
acha que angolano terá poder aqui? Lá no bairro não há luz e água 
compramos nas cisternas (Caminhão com tanque de água) muito caro. Eu 
parei de estudar por dificuldades mas sou inteligente, passei na vida militar e 
fui esquecido, o povo quer o que o país tem, mas tudo está nas mãos dos 
outros, estamos vendidos e não podemos falar nada. O povo sabe de tudo e 
está cansado.” 

 

Estas obras são muito bem vindas, pois vêm com o propósito de melhorar a qualidade 

de vida da população, através da modernização da cidade, reestruturando as vias e 

requalificando algumas áreas e construções antigas que apresentavam riscos de desabamento. 

Mas por outro lado, considerando o período da pesquisa de campo, pode afirmar-se que nas 

mesmas obras foram encontrados e aumentados alguns problemas e conflitos pré-existentes, 

afetando a população dos bairros periféricos, nos quais, muitos deles sobrevivem até hoje. 
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 No capítulo que se segue, será apresentado o estágio de implantação do projeto 

habitação social, totalmente, subvencionado nos bairros Zango I e II. 
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4 O PROJETO DE HABITAÇÃO TOTALMENTE SUBVENCIONADO NOS 
BAIRROS ZANGO I e II/LUANDA 

Até o presente estágio das abordagens e discussões, relacionadas ao projeto de 

habitação social, houve o cuidado de já, a partir da introdução e na metodologia, apresentar-se 

os bairros Zango I e II nos seus aspectos básicos, importantes de serem conhecidos naquela 

parte. No tocante à história do espaço no qual está sendo estabelecido o bairro Zango, sua 

população e demais aspectos sociais e econômicos ligados principalmente aos moradores, 

neste capítulo, a exposição dos detalhes será maior. 

Além do mais, procurar-se-á apresentar o processo de implantação do projeto 

habitação um desafio para todos desde os seus primeiros passos em 2002 até Julho de 2011, 

data da realização do trabalho de campo.  

Uma observação importante se faz necessária em relação à localização do Bairro 

Zango. É cortado ou dividido por uma estrada que liga a Província de Luanda e a do Bengo. 

Esta ligação sempre foi estratégica, sobretudo do ponto de vista do fornecimento de produtos 

agrícolas como hortaliças para os mercados de Luanda. Além do mais, passa pelo Bengo, o 

rio Kwanza52, o maior de Angola.  No município do Bom Jesus no Bengo estão localizadas 

várias fábricas como a Coca Cola, Empresa de cervejas, Águas de bom Jesus e empresas de 

carnes seca. (ERMERALDINO, 2009, p. 19). 

Os estudos do Esmeraldino (2009) sobre tecido urbano e infraestrutura contribuem 

também com informações, segundo as quais, Zango, antes de se tornar área de expansão que 

atualmente alberga populações que tiveram de abandonar seus antigos bairros e casas (Boa 

Vista e Ilha de Luanda principalmente) nas áreas centrais da cidade, era uma região 

                                                           

O Rio Kwanza é o maior rio exclusivamente angolano. Nasce no Planalto Central de Angola  município do 
Chitembo, província do Bié. O seu curso de 960 quilômetros (Km) desenha uma grande curva para Norte e para 
Oeste antes de desaguar no Oceano Atlântico na Barra do Kwanza, a sul de Luanda. Com uma bacia hidrográfica 
de 152.570 quilômetros quadrados (km²), o Kwanza é navegável por 258 quilômetros desde a foz até ao Dondo. 
As barragens de Cambambe e de Capanda produzem grande parte da energia elétrica consumida em Luanda. As 
barragens também fornecem água para irrigação de plantações de cana-de-açúcar e outras culturas no vale do 
Kwanza. 
O rio Kwanza foi o berço do antigo Reino do Ndongo, tendo também sido uma das vias de penetração dos 
portugueses em Angola no século XVI. O rio dá o seu nome a duas províncias de Angola — Kwanza-Norte, na 
sua margem norte, e Kwanza-Sul, na margem oposta. Desde 1977 que dá também o nome à unidade monetária 
nacional, o kwanza. Disponível em: http://jornaldeangola.sapo.ao/18/56/o_rio_kwanza  
53 Mercado do Roque Santeiro anteriormente localizado no bairro da Boa vista numa área de 50 hectares de terra 
cobertos de chapas de zinco, nasceu na década de 1980,quando o país vivia uma das mais violentas guerras do 
continente, e Luanda era tida como a fortaleza do refúgio e segurança. Inaugurado oficialmente em 1991, cujo 
nome foi motivado pela telenovela brasileira “Roque Santeiro”. Pode ser chamado de maior espaço comercial a 
céu aberto do continente africano, ou shopping Center dos pobres, ou até mesmo um antro de criminalidade de 
Luanda. Naquela amálgama de lixo e barracas existiam escolas de condução ou agências funerárias. Os clientes 
podiam comprar ou vender no mercado desde: comida, roupa, agulhas, armas, camiões, e até mesmo o 
computador e software mais moderno do mercado internacional. Disponível em:  
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considerada rural, onde havia cerca de trinta famílias com terra. As famílias dedicavam-se à 

plantação de mandioca, batata e outras hortaliças. Por outro lado, era uma região onde 

aconteciam algumas trocas comerciais entre os cidadãos que residiam no centro da cidade 

com aqueles das antigas áreas rurais e, às vezes, as trocas se expandiam também entre os 

moradores e comerciantes de outras províncias vizinhas do interior do país, 

principalmente,Bengo, kuanza Norte e Kuanza Sul. 

A seguir, duas figuras aéreas do Google Earth, apresentando uma visão panorâmica da 

área ocupada pelos bairros Zango antes da construção das habitações sociais.  

 

 Figura 19 . Espaço Zango antes das habitações sociais 2002. 

 

Fonte: Google earth, 2010    

A figura aérea número 19 retrata parte da área dos Zangos antes da construção das 

habitações sociais. Mas, nesse momento, já havia uma parcela da população desalojada dos 

bairros já citados, morando nas casas de tendas e chapas, que eram locais provisórios, 

previstos pelo governo enquanto se esperava a conclusão da primeira fase das habitações. Este 

assunto será mais profundamente abordado no próximo capítulo onde se procurará apresentar 

o quanto os aspetos previstos, no projeto,tem sido, efetivamente,implantados em campo.  

O bairro Zango é uma área de expansão urbana no projeto de urbanização e 

requalificação da província de Luanda localizado no município de Viana. A população que 

atualmente reside nos Zangos I e II é, majoritariamente, formada por deslocados de guerra, 

originários das províncias de Huambo, Bié, Moxico, Kuando Cubango, Lundas Norte e Sul, 

mais afetada pela guerra civil. Uma vez em Luanda, parte da população instalava-se nos 



 

locais precários de assentamentos criados emergencialmente pelo governo, normalmente 

tendas. Mas a grande maioria residia nos 

carência de moradia e pela procura de alternativas de sobrevivência.

Os bairros Luandenses 

parcela da população removida da cidade e transferida para os Zangos no processo de 

requalificação e expansão. Observando

era originário dos bairros da Boa Vista e Ilha de Luanda

cubículos, áreas de risco e de ocupação ilegal

trabalhava no vizinho porto de Luanda.

Mas, a maior parcela sobrevivia do comércio informal, opção motivada

carência e pelo fato de existir

Figura  20, 21: áreas de risco 
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As duas figuras acima tratam do bairro da Boa Vist

umas das formas mais comuns de ocupação do solo e

de Luanda por parte da grande maioria da população sem recursos. 

de risco que, além da vulnerabilidade do tipo de casas

adensamento. Enquanto que 
                                                          
53 Mercado do Roque Santeiro anteriormente l
cobertos de chapas de zinco, nasceu na década de 1980,quando o país vivia uma das m
continente, e Luanda era tida como a fortaleza do refúgio e segurança. Inaugurado oficialmente em 1991, cujo 
nome foi motivado pela telenovela brasileira “Roque Santeiro”. Pode ser chamado de maior espaço comercial a 
céu aberto do continente africano, ou shopping Center dos pobres, ou até mesmo um antro de criminalidade de 
Luanda. Naquela amálgama de lixo e barracas existiam escolas de condução ou agências funerárias. Os clientes 
podiam comprar ou vender no mercado desde: comida, ro
computador e software mais moderno do mercado internacional. Disponível em: 
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/2019
 

Disponível 
em:http://3.bp.blogspot.com/_d63sI4E0bP0/S9Lj
GqbI6RI/AAAAAAAAD1s/9anvrmMr9Mg/s16
00/boavista_angola_luanda_musseque.jpg

locais precários de assentamentos criados emergencialmente pelo governo, normalmente 

tendas. Mas a grande maioria residia nos musseques que se multiplicavam cada vez

carência de moradia e pela procura de alternativas de sobrevivência. 

Os bairros Luandenses do Samba, Boa Vista e Ilha de Luanda constituem a grande 

parcela da população removida da cidade e transferida para os Zangos no processo de 

o e expansão. Observando-se, desde já, que o público alvo da pesquisa em campo 

dos bairros da Boa Vista e Ilha de Luanda, no qual a grande maioria residia

cubículos, áreas de risco e de ocupação ilegal. No primeiro bairro, uma parte da po

trabalhava no vizinho porto de Luanda. 

Mas, a maior parcela sobrevivia do comércio informal, opção motivada

carência e pelo fato de existir, no bairro, a antiga mega-praça/mercado do Roque Santeiro

: áreas de risco no bairro Boa Vista/Luanda 

3.bp.blogspot.com/_d63sI4E0bP0  
/S9LjGqbI6RI/AAAAAAAAD1s/9anvrmM
r9Mg/s1600/boavista_angola_luanda_muss

s acima tratam do bairro da Boa Vista. Na figura

umas das formas mais comuns de ocupação do solo em torno do centro urbanizado da 

grande maioria da população sem recursos.  Normalmente

ulnerabilidade do tipo de casas, possuem um nível acentuado de 

adensamento. Enquanto que na figura número 21,é mostrada, no mesmo bairro, uma área 
                   

Mercado do Roque Santeiro anteriormente localizado no bairro da Boa vista numa área de 50 hectares de terra 
cobertos de chapas de zinco, nasceu na década de 1980,quando o país vivia uma das m
continente, e Luanda era tida como a fortaleza do refúgio e segurança. Inaugurado oficialmente em 1991, cujo 
nome foi motivado pela telenovela brasileira “Roque Santeiro”. Pode ser chamado de maior espaço comercial a 

continente africano, ou shopping Center dos pobres, ou até mesmo um antro de criminalidade de 
Naquela amálgama de lixo e barracas existiam escolas de condução ou agências funerárias. Os clientes 

podiam comprar ou vender no mercado desde: comida, roupa, agulhas, armas, camiões, e 
computador e software mais moderno do mercado internacional. Disponível em:  
http://www.angonoticias.com/Artigos/item/20195. Acesso aos 16/01/2012 

em:http://3.bp.blogspot.com/_d63sI4E0bP0/S9Lj
GqbI6RI/AAAAAAAAD1s/9anvrmMr9Mg/s16
00/boavista_angola_luanda_musseque.jpg  

Fonte: Tiago Bassika. 
Nzovo, 2011 
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locais precários de assentamentos criados emergencialmente pelo governo, normalmente em 

que se multiplicavam cada vez mais pela 

Samba, Boa Vista e Ilha de Luanda constituem a grande 

parcela da população removida da cidade e transferida para os Zangos no processo de 

que o público alvo da pesquisa em campo 

a grande maioria residia em 

. No primeiro bairro, uma parte da população 

Mas, a maior parcela sobrevivia do comércio informal, opção motivada, em parte, pela 

praça/mercado do Roque Santeiro53. 

figura número 20 é exposta 

m torno do centro urbanizado da cidade 

Normalmente, são áreas 

um nível acentuado de 

no mesmo bairro, uma área 

ocalizado no bairro da Boa vista numa área de 50 hectares de terra 
cobertos de chapas de zinco, nasceu na década de 1980,quando o país vivia uma das mais violentas guerras do 
continente, e Luanda era tida como a fortaleza do refúgio e segurança. Inaugurado oficialmente em 1991, cujo 
nome foi motivado pela telenovela brasileira “Roque Santeiro”. Pode ser chamado de maior espaço comercial a 

continente africano, ou shopping Center dos pobres, ou até mesmo um antro de criminalidade de 
Naquela amálgama de lixo e barracas existiam escolas de condução ou agências funerárias. Os clientes 

upa, agulhas, armas, camiões, e até mesmo o 

Fonte: Tiago Bassika. 



 

desocupada próxima aos grandes reservatórios de combustível da 

Bahia de Luanda. 

Em seguida, pelas figuras 22

de Luanda. 

Figura 22, 23: Formas de ocupação do solo da Ilha de Luanda 

Fonte:  
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_lL
i90k5M2VI/AAAAAAAAA30/fwK7Ydya2vM/s320/IMG_4591.JPG

 
Pela figura 22 é vista a

casas aparentemente de melhor qualidade em relação 

que os moradores eram cidadãos de maior renda. Parte da população vivia da pesca enquanto 

a outra parte era de proprietário

outros trabalhavam em hotéis da região. 

beira mar na Ilha de Luanda.  Em muitos destes espaços estão sendo construídos imóveis de 

alto padrão, além da requ

apresentadas anteriormente.

Cabe aqui salientar que o

processo de requalificação e expansão urbana foi um dos

conturbados. Registraram-

órgãos de informação privados

violência dos fiscais e policiais responsáveis pelas desocupações

novos alojamentos. (AMNESTY INTERNACIONAL, 2007).

                                                          
54Between 2001 and 2006 thousands of families were forcibly evicted from various neighbourhoods
Angolan capital of Luanda. These forced evictions were typically carried out without prior notification or 
consultation, without due process and with recourse to excessive use of force. The forced evictions left tens of 
thousands without shelter. In most cases armed members of the National Police or Armed Forces of Angola 
(Forças Armadas de Angola, FAA), who carried out the evictions, shot indiscriminately at those being evicted, 

desocupada próxima aos grandes reservatórios de combustível da Sonangol

as figuras 22 e 23,são retratadas as formas de ocupação do solo na

23: Formas de ocupação do solo da Ilha de Luanda  

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/_lL-GzmHPUVo/R-
i90k5M2VI/AAAAAAAAA30/fwK7Ydya2vM/s320/IMG_4591.JPG 

é vista a configuração da ocupação nas praias da ilha de Luanda. São 

casas aparentemente de melhor qualidade em relação às do bairro Boa Vista, podendo denotar 

eram cidadãos de maior renda. Parte da população vivia da pesca enquanto 

proprietários e/ou empregados de pequenos restaurantes à beira mar, 

m hotéis da região. Na figura 23, tem-se um dos espaços desocupados à 

beira mar na Ilha de Luanda.  Em muitos destes espaços estão sendo construídos imóveis de 

além da requalificação da ilha, conforme consta nas figura

apresentadas anteriormente. 

Cabe aqui salientar que o processo de desalojamento e remoção das populações nesse 

processo de requalificação e expansão urbana foi um dos momentos mais complicados 

-se várias reclamações por parte da população que recorria aos 

órgãos de informação privados, queixando-se da falta de aviso em tempo considerável, 

violência dos fiscais e policiais responsáveis pelas desocupações54, abandono e dem

novos alojamentos. (AMNESTY INTERNACIONAL, 2007). 

                   

Between 2001 and 2006 thousands of families were forcibly evicted from various neighbourhoods
Angolan capital of Luanda. These forced evictions were typically carried out without prior notification or 
consultation, without due process and with recourse to excessive use of force. The forced evictions left tens of 

n most cases armed members of the National Police or Armed Forces of Angola 
, FAA), who carried out the evictions, shot indiscriminately at those being evicted, 

Fonte: Tiago Bassika 
Nzovo/2011
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Sonangol na região da 

as formas de ocupação do solo na Ilha 

s praias da ilha de Luanda. São 

do bairro Boa Vista, podendo denotar 

eram cidadãos de maior renda. Parte da população vivia da pesca enquanto 

de pequenos restaurantes à beira mar, e 

um dos espaços desocupados à 

beira mar na Ilha de Luanda.  Em muitos destes espaços estão sendo construídos imóveis de 

figuras número 10 e 11 

processo de desalojamento e remoção das populações nesse 

momentos mais complicados e 

se várias reclamações por parte da população que recorria aos 

se da falta de aviso em tempo considerável, 

, abandono e demora em 

Between 2001 and 2006 thousands of families were forcibly evicted from various neighbourhoods in the 
Angolan capital of Luanda. These forced evictions were typically carried out without prior notification or 
consultation, without due process and with recourse to excessive use of force. The forced evictions left tens of 

n most cases armed members of the National Police or Armed Forces of Angola 
, FAA), who carried out the evictions, shot indiscriminately at those being evicted, 

Fonte: Tiago Bassika 
Nzovo/2011 



74 
 

Os responsáveis do governo, ligados ao processo de realojamento, sustentam que 

 

As demolições se faziam necessárias, pois, além da terra ser legalmente do 
Estado, as populações moravam ilegalmente e em muitos casos, em locais de 
risco. Além do mais, o governo da província disponibilizava caminhões e 
autocarros/ônibus para o transporte de todos os pertences da população 
desalojada. Para o caso particular dos Zangos, I e II a desapropriação as 
populações que foram desalojadas tinham a garantia indenizatória de posse 
nas novas residências sociais, levando em consideração por motivos de 
equivalência, algumas características físicas da antiga casa, principalmente 
a quantidade de compartimentos ou cômodos.Pedro Rosário Yaba (Diretor 
Interino da Direção Executiva do Programa de Habitação Social e 
Requalificação das Áreas de Realojamento de Luanda, Junho de 2011). 

 

Foi constatado quea maioria das áreas e ou terrenos desocupados está sendo 

preenchida com construções de projetos de interesse privado como hotéis e condomínios e 

alguns de interesse público, como o caso da requalificação da ilha de Luanda, de acordo com 

as figuras número 10 e 11.   (DIÁRIO DE CAMPO, 2011). 

Mais uma vez vale observar que a agressividade e o comportamento de violação dos 

direitos humanos nestes casos de desocupação são muito comuns até em países com maior 

experiência. A título de exemplo e reservados os contextos históricos, é o caso atual do bairro 

Pinheirinhos na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo- Brasil. Para obrigar os 

moradores a desocupar55 um terreno privado, os policiais militares, contando com o aval do 

executivo, usaram força excessiva e maus tratos contra a população que já morava há oito 

anos naquele local. Para piorar, a prefeitura não tem claro o destino futuro dessa população, a 

não ser pelos abrigos provisórios em escolas, igrejas, tendas, sem as mínimas condições de 

estadia. 

4.1. OS PLANOSURBANÍSTICOS E DIRETORES PARA A ÁREA DOS ZANGOS 

De acordo com os Planos Diretores e Urbanísticos possíveis de serem acessados, é 

previsto para o desenvolvimento e modernização da área, uma Zona Especial Económica-

ZEE, projeto de âmbito nacional que visa à implantação de grandes equipamentos industriais 

                                                                                                                                                                                     

beat them, and arrested those who tried to resist the evictions. Houses were demolished and property destroyed 
or stolen by those carrying out the forced evictions. In almost all the incidents of forced evictions police arrested 
human rights defenders, especially members of the local housing rights organization, SOS-Habitat. 
(AmnestyInternationalJanuary2007). 
Disponívelem:http://www.amnesty.ca/amnestynews/upload/Angola_forced_evictions_Jan07.pdf 
55Notícias na TV Cultura. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=NdzbDwTjz6w&feature=share. 
Acesso em 24/01/2012 
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e comerciais, sendo um polo de desenvolvimento socioeconomico do país, localizado no 

município de Viana. 

Além da ZEE, previu-se também uma Zona Central Pública-Z.C.P, conforme a 

ilustração que se segue: 

 

Figura 24. Protótipo da área central do Zango 

 

Fonte: (ESMERALDINO, 2010). 

Por esta figura, é-nos apresentada a localização da Z.C.P. do Zango, situada entre sete 

(7) condomínios, onde serão construídos centros comerciais, espaços de lazer ecológicos, 

centro cultural, cinemas, teatros, centro financeiro, supermercados, mercados, plaza 

comercial, edifícios de escritórios, hotéis, hospital, igrejas, serviços policiais, estádio, parque, 

etc.(ESMERALDINO, 2010. 

 

O plano Diretor-Geral para expansão do projeto do Zango previu 
infraestruturar mil e cem Hectares de terra para a construção de cerca de 26 
mil casas, entre as seis mil e 600 residências e 14 mil apartamentos em 
prédios ate três a quarto andares. Contempla ainda a construção de 30 escolas 
primárias, cinco do segundo nível e de artes e ofícios, um instituto 
politécnico, 30 centros de saúde e hospitais e nove centros comerciais. Esta 
ainda prevista a implantação de uma estação de tratamento das águas dos 
esgotos, reaproveitando os líquidos para a agricultura e regadio, bem como 
uma conduta de água de 500 milímetros a partir da Estação de Luanda Sul, 
com um reservatório para compensar cortes por 24 horas. Estão igualmente 
projetadas redes técnicas para melhoria de abastecimento de energia elétrica, 
serviço telefônico e retorno das águas pluviais para as zonas ribeirinhas56. 

                                                           
56Disponível em :                                       .http://www.angonet.org/article.php?story=20061116122230878. 
Acesso 20/08/2011. 
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Baseado nas previsões dos planos urbanísticos para o Zangos é possível afirmar-se que 

se está diante de um projeto necessário e ambicioso para Luanda, principalmente, se nos 

atentarmos no conteúdo até aqui apresentado, partindo do primeiro capítulo da  formação 

socioespacial da cidade de Luanda.  

4.2  CARACTERÍSTICA DAS HABITAÇÕES SOCIAIS NOS ZANGOS I E II 

São três as formas de casas sociais relacionadas com o seu público alvo: 1) As casas 

indenizatórias ou do conceito totalmente subvencionadas; 2) Casas Evolutivas: o governo 

começa a construção e é finalizada pelo futuro morador; 3) Autoconstrução dirigida: o Estado 

cede um terreno 15x15m2, mais kit completo de construção. 

É previsto através dos projetos habitacionais para o Zango I e II que as casas sociais 

totalmente subvencionadas sejam majoritariamente geminadas, tendo, cada uma,a área total 

de 60m2, dividida em dois ou três quartos, um banheiro, sala e cozinha e um corredor. Em 

seguida,f igura de casa social geminada: 

 

Figura 25. Casa geminada no Zango 

 

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, 2011 

Como já adiantado anteriormente, as casas sociais são geminadas e é proibidaa 

descaracterização do padrão original. A sua distribuição segue os critérios pré- estabelecidos 

como, por exemplo, a equivalência de cômodos com a antiga casa, prioridade de atendimento 

aos idosos, à parcela da população com maior vulnerabilidade entre os vulneráveis.  
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Além das habitações, foi prevista a instalação paralela de infraestruturas básicas como: 

canalização de água potável, instalações de energia elétrica, hospital, escolas, saneamento, 

além de outros variados equipamentos públicos.  

 

A água e energia eléctrica são fornecidas pela Empresa Pública de Águas de 
Luanda-EPAL, e Empresa Pública de Energia de Luanda-EDEL. Algumas 
casas já têm  água canalizada, e outras não, o lixo é depositado nos 
contentores e recolhido pela empresa  Solimpel. (ESMERALDINO, 2010). 

 

Destaque para o fato de que, o conteúdo dos planos diretores ou urbanísticos, 

apresentado no item anterior, revela as previsões de implantação governamental. No capítulo 

que segue, procurar-se-á apresentar mais detalhadamente a situação atual dos bairros Zangos I 

e II, em direção à resposta de um dos objetivos desta dissertação “verificar se os investimentos 

habitacionais previstos estão melhorando o nível de qualidade de vida das populações nos 

bairros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 
 

5 ENTRE O IDEALIZADO NO PROJETO E A REALIDADE PARA OS 
MORADORES DOS BAIRROS ZANGO I e II. 

 

Desde o fim da guerra civil em 2002, Angola transformou-se em “um canteiro de 

obras”, visando à reconstrução e o desenvolvimento do país. No caso de Luanda, vários 

projetos estão em curso, entre eles, a requalificação da cidade, a criação de novas 

centralidades. Nestes projetos está também incluída a construção de habitações sociais, 

abrangendo os bairros Zango I a V, sendo que somente os dois primeiros fazem parte do 

presente estudo. 

Vale lembrar que os elementos considerados motivadores para a implantação do 

projeto habitacional são:os fluxos migratórios para as cidades, provocados pela guerra civil e 

a consequente pressão sobre o parque habitacional existente; a função do Estado em criar as 

condições políticas, administrativas e financeiras para o fomento da economia nacional; e a 

necessidade de responder, eficazmente, à procura e garantir o surgimento de novos espaços 

urbanos condignos. 

Estes elementos são, além do déficit habitacional de quase dois milhões, os 

catalisadores da política habitacional. Nesse sentido, apresentamos, a seguir, a entrevista feita 

com o responsável da Direção Executiva do Programa de Habitação Social e Requalificação 

das áreas de realojamento de Luanda: 

Durante a guerra, o Estado não tinha como organizar projetos como os 
atuais. A população saía do rural para o urbano. Chegavam em Luanda 
ocupando e construindo de forma anárquica e em zonas de risco. Com o  fim 
da guerra, o Estado já se encontra em condições de investir. Por isso está se 
construindo um bairro novo como Zango, com toda infraestrutura, sem risco 
de chuvas nem deslizamentos.Zango é uma cidade do futuro. A Província de 
Luanda precisa na sua totalidade ser requalificada, pois, foi projetada para 
500 mil habitantes e hoje tem quase 7 milhões de pessoas( Pedro Rosário 
Yaba, 2011) 

 

Segue a figura aérea, localizando os Zangos I e parte do Zango II em 2010. 
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Figura 26. Figura aérea Zango I, II  

 

Fonte: Google Earth, 2011 

 

Se nos basearmos no conteúdo dos planos urbanísticos e diretores de Luanda, até aqui 

expostos, sendo que os mesmos sinalizam proporcionar qualidade de vida e inclusão dos 

cidadãos, seria possível afirmar que, até o presente momento, seguem os preceitos 

considerados modernos e inclusivos, a exemplo dos pré-requisitos estabelecidos pela ONU-

Habitat, ou seja, segurança jurídica da posse, acesso à água potável, energia elétrica, 

emprego, escolas, saneamento, postos de saúde, lazer; Além da acessibilidade com prioridade 

para idosos, crianças, vítimas de desastres naturais e pessoas em locais de risco. 

No entanto, vale observar, também, que de acordo com o levantamento obtido em 

campo, verificou-se que tais sinalizações de preceitos modernos ainda não se fizeram sentir, 

muito pelo contrário, confirmou-se, pelo menos até a data da pesquisa, que os planos ideais 

traçados nos escritórios ainda estão muito longe de se tornar real, no que tange a sua 

aplicabilidade prática.  

 

5.1 A CHEGADA AOS BAIRROS ZANGO 

 

Quando da abordagem da parte metodológica nesta dissertação, colocou-se que ao 

longo do trabalho de pesquisa, realizei várias incursões a campo, o que significou caminhar 

pelas ruas da cidade, deslocar-me até aos bairros, manter conversas informais com os 

moradores, acompanhar a vida cotidiana. Foram os procedimentos que me permitiram 
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conhecer esse cotidiano, combinando a observação participante e entrevistas semiestruturadas, 

principalmente com a população residente.  

Os primeiros contatos de reconhecimento e observação do bairro ofereceram, 

obviamente,as primeiras impressões da organização socioespacial, conforme a figura de 

número 27. Um bairro realmente novo pelos seus oito anos de existência, cortado por uma 

estrada com equivalência federal se ela fosse no Brasil, devido a sua importância já colocada. 

No começo do bairro, deparei-me com vários prédios construídos e em construção, vários 

estaleiros de empresas chinesas, principalmente, e uma grande movimentação de caminhões 

com material de construção e carros normais, conforme as figuras que se seguem. 

Figura 27 e 28. Primeiras construções na entrada do Zango em 2010 

 

Fonte: Google Earth, 2011  Fonte: Tiago Bassika Nzovo, 2011   

Através das figuras 27 e 28, vê-se a organização espacial na entrada do bairro Zango, 

com vários edifícios modernos prontos e alguns em construção, na sua maioria a cargo das 

empresas e trabalhadores chinesas e algumas angolanas e brasileiras. 

5.2  A CONDIÇOES DE VIDA NAS HABITAÇÕES SOCIAIS 

Nas abordagens anteriores, foi apresentado o contexto da desapropriação dos espaços 

outrora ocupados pelos atuais residentes do Zango, sendo que uma das garantias 

indenizatórias para essa parcela da população era a de ter de volta uma casa equivalente no 

Zango, incluindo a fiança de posse. 

 Presente no núcleo do bairro, uma visão semelhante a da figura 26 chamou atenção. 

Espaços preenchidos com várias habitações sociais com moradores, mas também havia casas 

já construídas e vazias. No lado direito da figura é possível observar também a existência de 
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habitações sociais com moradores e um número considerável de construções de abrigos 

precários, feitos de chapas de zinco e tendas de lona com várias famílias morando neles. 

Além disso, foi observada, ao longo da via, a existência de uma praça/feira, onde 

predominava a venda de material de construção e, mais adiante, havia uma escola de ensino 

fundamental. Também foi possível constatar a existência das instalações do MPLA, além da 

Administração Comunal dos Zangos. 

Nesta parte cabe realçar que, conforme informações do quadro “perfil dos moradores 

entrevistados”, com relação ao item ocupação, o comércio informal e vendas ambulantes 

continuam sendo a forma de sobrevivência mais comum para a maior parte dos moradores 

entrevistados dos bairros Zangos I, II. Além da comercialização de material de construção em 

praças e feiras, comerciavam de tudo um pouco. Vendiam pães caseiros, petiscos, bebidas 

alcoólicas e refringentes, combustível para geradores de energia elétrica, além de bacias, 

baldes e outros recipientes para transportar água.  

Alguns que se declararam autônomos, durante as entrevistas, possuem oficinas 

mecânicas, farmácias, enquanto outros prestam serviços de vários tipos. 

Em seguida, uma nota informativa sobre a atualidade das obras nos Zangos, veiculada 

pela Televisão Pública de Angola-TPA: 

 

As infraestruturas básicas são construídas a um ritmo que não acompanham a 
chegada de mais famílias em situação de emergência. Por esta razão, a 
solução passa pelo alojamento provisório em tendas até que surja à casa 
prometida ou as condições para autoconstrução dirigida. (Televisão Pública 
de Angola-TPA, 2009) 

 

Durante o processo de desapropriação e realojamento dos atuais moradores do Zango, 

alguns pré- requisitos foram adotados como prioridade de entrega das habitações sociais para 

as populações mais vulneráveis dentre as vulneráveis.  

Tal postura deu-se pelo fato de as pessoas terem sido desalojadas, emergencialmente, 

numa primeira fase; um número estimado de 80 mil pessoas, simultaneamente, sem que 

houvesse o número equivalente de habitações sociais concluídas. Segundo o governo, a 

situação de risco de vida iminente e as ocupações ilegais em áreas destinadas aos projetos 

públicos reforçaram a necessidade de retirar e transferir a população. Conforme o caso dos 

idosos, antigos combatentes e veteranos de guerra, famílias com doentes e famílias com um 

número elevado de componentes, mais de seis pessoas (Diário de Campo, 2011). 
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De fato, foi constatado em campo que grande parte da população desalojada das áreas 

centrais vivia em situações de risco de alagamento, deslizamento ou em outras ocorrências 

vulneráveis. Outra parte foi abrangida no processo de desocupação pela alegação de ocupação 

ilegal em áreas de preservação, mas muitos destes espaços, uma vez vazios, estão servindo de 

especulação imobiliária. 

O projeto de construção das habitações sociais do governo em Luanda tem 

predominância de empresas e trabalhadores chineses, embora haja também angolanos, até 

mesmo, porque houve diversas reações da sociedade civil, exigindo prioridade de emprego 

para os nacionais. Os depoimentos que seguem contém o posicionamento dos executores do 

projeto, das firmas envolvidas e da sociedade civil; 

 

os chineses estão nos ajudando. Garantem rapidez nas obras e preço baixo 
dos materiais, pois são casas sociais não podem ter mesmos custos que uma 
casa não social, não subsidiada. Muitas obras são do futuro por isso a 
população não entende e reclama. (Diretor Interino da Direção Executiva do 
Programa de Habitação Social e Requalificação das Áreas de Realojamento 
de Luanda, Junho de 2011).  

Nós estamos trazendo competitividade, preço baixo e qualidade nos serviços, 
além da rapidez na entrega dos projetos (Empresário chinês do ramo 
imobiliário durante participação na Feira Imobiliária de Luanda 23 a 26 de 
Junho, 2011). 

 

De acordo com as observações em campo, foi possível verificar que a sociedade civil57 

angolana tem se mostrado contrária à presença de empresas chinesas no atual projeto de 

reconstrução do país e, muitas vezes, liderando marchas de repúdio com presença 

considerável de cidadãos nacionais.  

 

Segue o depoimento58 de um dos mais respeitados ativistas dos direitos humanos, em 

Angola, nos últimos anos: 

as relações entre a China e Angola é um "novo imperialismo". não existe 
uma integração e nem uma cooperação entre Angola e China para benefício 
mútuo. O ativista complementou dizendo que muitas dessas  infraestruturas 
feitas por chineses já se encontram em estado avançado de degradação, 
estradas precisam ser refeitas e novos contratos precisam ser atribuídos 
para reparar as “obras feitas de forma descartável” como o povo gosta de 
dizer. Temos exemlos claros da obra do Hospital Geral de Angola, em 
Luanda, com apenas quatro anos teve de ser evacuado por causa das fissuras 

                                                           
57A sociedade civil angolana tem estado mais ativa nos últimos três anos, e atraindo grande parte da população 
angolana no seu processo de conscientização política. Tal postura foi também motivada pelo cenário de 
revoluções ocorrido nos em alguns países muçulmanos do norte do continente africano: Líbia, Egito, e Tunísia. 
58Disponível em: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6464363,00.html.Acesso em: 08/08/2011 
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que se abriram no edifício, ameaçando implodir. Com relação às estradas, 
Marques disse que o asfalto de muitas estradas construídas por empresas 
chinesas desaparecem com as primeiras chuvas. o governo está a excluir os 
angolanos: “porque se os angolanos participassem desse processo de 
reconstrução, certamente veriam como as estradas e os hospitais estão sendo 
mal feitos, e teriam maior capacidade de intervenção e crítica (entrevista de 
Rafael Marques ativista dos direitos humanos ao jornal "World Affairs", 
2010.) 

 

Acredita-se que as críticas da sociedade civil em relação à presença de empresas e 

trabalhadores chineses não se limitam a eles. Mas, sim com a maciça presença dos cidadãos 

chineses com um status migratório não tão claro e com a baixa qualidade de algumas das suas 

obras. Este fato, associado ao convívio acumulado a uma gestão pública centralizada e 

ineficiente do governo, principalmente no que se refere a projetos e equipamentos sociais 

seriam, no nosso entender, o grande alicerce para o início de uma solução sólida dos 

problemas da província e do país como um todo. 

Voltando a falar, em específico, da realidade vivida no Zango, recorda-se que o 

processo de desalojamento da cidade para os Zangos teve seu início em 2001, mas apenas em 

finais de 2003 começou a instalação dos primeiros moradores, saindo das casinhas provisórias 

de chapa de zinco e tendas, para as casas sociais. Durante as entrevistas, houve algumas 

opiniões e pontos de vista divergentes e convergentes em relação ao nível de satisfação da 

qualidade de vida em comparação aos antigos bairros. Em seguida, mais dois pontos de vista 

de moradores:  

 

Eu fiquei nas tendas desde 2001, e depois fui para as casa em 2004. Aqui 
água e luz as vezes falta mas tem.  Na verdade a vida aqui ta bom, tem 
sofrimento como tem em todos os países, mesmo no Brasil ta cheio de 
problemas, vemos na televisão todos os dias os povos sofrendo com crimes, 
chuvas essas coisas assim, então é a vida. (Basílio Negócio, 61 anos- 
funcionário público, Junho 2011). 

 

A comparação feita pelo Basílio, ao citar a situação de enchentes, deslizamentos e 

mortes que vem se repetindo a cada ano no Brasil, cujas notícias são veiculadas muitas vezes 

de uma forma sensacionalista ou não por alguns órgãos de imprensa, chama a atenção. 

Embora, no senso comum, acredita-se ser importante observar o sentido da comparação. Ela 

acontece direcionada a semelhanças do sofrimento da população que sofre por ser desalojada 

em áreas de risco ou de ocupação ilegal enquanto esperam por longo tempo serem realocadas.  
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A seguir, será apresentada uma importante reportagem comentada, incluindo duas 

entrevistas feitas pelo Jornal angolano o País Dossier59 em 2011, onde foram entrevistados 

vários moradores dos bairros Zangos que relataram alguns aspectos do dia a dia no novo 

bairro, além de algumas comparações com os antigos bairros: 

 
Miguel de Sá, 23, casado e pai de dois filhos: “deixamos muita coisa e vamos 
começar do zero. Mas estou agradecido pela casa, porque estava num quarto e uma 
sala no meu antigo bairro. Aqui tenho três quartos, cozinha e casa de banho.Miguel 
de Sá sustentava a família com os rendimentos provenientes do conserto de 
motorizadas. Agora não pensa abrir um negócio do género na nova área, porque não 
seria rentável, segundo o rapaz. Nos primeiros dias de vivência no local, Sá diz ter 
observado apenas duas motorizadas em todo o Zango. A sua e a de um vizinho. É algo 
que para ele prenuncia maus resultados se apostar montar uma oficina. “Procurei 
serviço aqui, mas não encontrei nada. Tenho alguns clientes que me ligam de Luanda 
e é para lá que vou para conseguir algum dinheiro. Mas antes das 15 horas devo 
regressar, porque a via é muito complicada”. 
 
 
Estrela Domingos, uma viúva com 39 anos e mãe de cinco filhos recebeu uma casa 
com três quartos, sala, cozinha e casa de banho, com dimensões maiores que a 
anterior.  “A área está boa, mas sentimos a falta de luz, porque a água tem sido 
abastecida pelo Governo” o filho mais velho, com 20 anos, permaneceu em torno do 
centro da cidade morando com parentes para dar continuidade aos estudos. Por isso, 
não acompanhou a mãe e os restantes irmãos, dois quais parecem terem perdido o ano 
letivo por ainda não existir uma escola no novo bairro. Sobre o seu processo de 
mudança relatou que “ a casa em que vivia foi derrubada para que se dê continuidade 
à construção de uma das auto estradas da cidade. Montou uma pequena barraca 
defronte à sua casa, onde tem à disposição dos pouquíssimos vizinhos, produtos como 
sabão, fósforos, peixe seco, fubáde milho e arroz. Mas entre sábado,  e terça-feira 
tinha conseguido somente 100 Kwanzas (R$ 1.80,00) com a venda de algumas caixas 
de fósforos, ao contrário dos  seis mil Kwanzas (R$110,00) que arranjava com a 
comercialização ilegal de gasolina, gasóleo e óleo de travões. 
 

 

Nestas duas entrevistas é possível verificar-se que o grande problema aqui é o acesso 

ao mercado de trabalho. Trata-se de cidadãos ou famílias que deixaram suas diferentes formas 

de ocupação e de sobrevivência formal e informal nos seus antigos bairros. Atualmente, nos 

novos bairros, tendo de começar uma nova vida, inclusive procurar novas formas de 

sobrevivência. 

Por outro lado, estes depoimentos refletem grande parte da situação em que os 

moradores estavam inseridos nos primeiros anos de instalação no Zango; cenário não muito 

diferente, verificado até o período da pesquisa de campo, conforme se confirmará ao longo da 

abordagem deste capítulo.   

                                                           
59Disponível em:http://www.opais.net/pt/dossier/?id=2023&det=11874. Acesso em  22/05/2011 
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Seguem mais dois depoimentos desta feita, dos moradores entrevistados na ocasião do 

trabalho de campo:  

 

eu estou em Luanda desde 1997 por causa da guerra. Primeiro que saimos do bairro 
Boa Vista Para as Tendas no Zango 3 em 2001, daí ficamos três anos morando nas 
Tendas. Choveu e muitos perderam suas casas. Agora tenho casa de três quartos, 
sala, cozinha e casa de banho (banheiro). Eu não trabalho, mas, vivo vendendo 
banheira. Parei de estudar por causa da minha filha, tinha que trabalhar . Quando 
estavamos nas tendas, eu participava nas reunioes do Ministério de Assistência e 
Reinserção Social- MINARS, eles nos davam sexta básica nos primeiros tres meses 
depois pararam. Desde que estamos nessas casas desde 2004, nunca tivemos água 
nem luz, só estao a colocar postos de luz agora. Mandaram cada um comprar seis 
cabos elétricos para puxar a luz. Aqui falta hospital, esse que tem é muito pequeno, 
hospital enche, tem muita gente, na verdade esse hospital é só para primeiros 
socorros. Por casua de água muitas doenças aqui, gripe, tosse e as crianças ficam 
com diarreia por causa da água. Queremos que o governo melhore isso senão ta mal. 
(Isabel Domingas, 28 ano- comerciante informal, Junho de 2011). 

Compramos uma casa aqui no Zango e alugamos aquela lá do bairro da Samba. Nós 
saímos de lá porque lá não era urbanizado, faltava água, a energia era de gatos, 
tinha poluição dos lixos, águas paradas, muitos becos. Aqui no Zango tem água todos 
os dias, luz também tem. O que tem que ter é mais hospitais porque o que há fica 
muito fechado. Aqui tem autocarros (ônibus). Sobre as casas  o alicerce não é 
aprofundado, tipo algo montado e também as casas são muito baixas e aquece muito, 
os quartos são pequenos e a sala pequena. No ano 2009 umas 30 casas caíram pela 
má qualidade das casas. Também falta mais iluminação nas ruas. Tem uma casa 
cultural aqui no Zango, mas não há quase nada lá. Tinha um campo de Basquetball  
que os jovens frequentavam mas estragaram.  Deveria ter uma sala de filmes, teatros, 
livraria, biblioteca. (Emanuel Prata, 20 anos - Estudante, Junho de 2011). 

 

Aqui, observa-se que, de acordo com Rodrigues (1999), o comércio informal como 

principal forma de sustento da população nos Zangos I e II, tal como acontece em quase todo 

país, é sustentado financeira e materialmente pela cultura da solidariedade entre familiares e 

parentes.  

. Essa prática solidária não se limita apenas ao comércio de sobrevivência, pois, segundo 

Rodrigues (1999), as cidades africanas são, desde a origem, ponto de contato entre duas 

sociedades, uma com características de individualismo, ostentando bens materiais, enquanto 

outra valoriza o espírito comunitário, a tradição, a solidariedade do grupo étnico. Assim,  

 

 a preponderância das redes de solidariedade com base no parentesco está bem 
patente na forma como são acolhidos e integrados os familiares em Luanda 
(através não só do alojamento mas como da ajuda na procura de casa ou 
terreno, na integração em atividades econômicas,no financiamento do capital 
inicial para o desenvolvimento de uma atividade comercial). 
(RODRIGUES,1999, p. 4). 

 



 

Acredita-se que, se não houve

comunidades, seria insustentável manter esse tipo de negócio.

Voltando a tratar da realidade verificada em campo

satisfação dos moradores das casas sociais, se comparada às opiniões da Isabel e do Manuel

colocadas anteriormente, conclui

um lado, vê realizado um sonho que estava quase se transformando em pesadelo, ou seja, 

depois de longos anos morando em 

três anos nas tendas improvis

própria com direito de posse e

deslizamentos. 

Por outro lado, a sensação aparenta certa frustração, pois nos seus bairros de origem 

periférica ao centro da cidade moravam em 

indiretamente, de alguns equipamentos públicos e 

mercados e hospitais existentes na área urbanizada da cidade, mesmo que não fossem d

melhores. Há, também, uma forte reclamação em relação à qualidade das casas que

os moradores, não corresponderam com a expectativa alimentada pelos responsáveis 

governamentais. O assunto sobre a qualidade das casas será retomado mais 

forem abordados os aspetos ligados ao ponto de vista da sociedade civil.

 

Figura 29,30, 31- Postes de distribuição de energia elétrica
fontanários/chafariz públicos e em residências

  

 

 

 

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011

As figuras 29, 30 e 31

casas sociais dos bairros Zango I e II. 

sinal de que a frequência é maior ou as alternativas

conhecidos. Nas ruas dos bairros em que não havia sinais de energia, já estão sendo erguidos 

os postes de distribuição  e a fiação. O mesmo conformismo não se verifica quando o assunto 

se que, se não houvesse esse espírito de “financiamento” solidário entre estas 

seria insustentável manter esse tipo de negócio. 

Voltando a tratar da realidade verificada em campo, no que tange 

satisfação dos moradores das casas sociais, se comparada às opiniões da Isabel e do Manuel

conclui-se que a população se encontra relativamente dividida. De 

vê realizado um sonho que estava quase se transformando em pesadelo, ou seja, 

depois de longos anos morando em cubatas nos musseques, esperando 

três anos nas tendas improvisadas e em condições precárias, conseguem adquirir a casa 

própria com direito de posse e, para muitos, longe das áreas de risco de alagamentos e 

Por outro lado, a sensação aparenta certa frustração, pois nos seus bairros de origem 

ao centro da cidade moravam em cubatas sobrelotadas, mas

de alguns equipamentos públicos e infraestrutura, como: água, energia elétrica, 

mercados e hospitais existentes na área urbanizada da cidade, mesmo que não fossem d

uma forte reclamação em relação à qualidade das casas que

não corresponderam com a expectativa alimentada pelos responsáveis 

governamentais. O assunto sobre a qualidade das casas será retomado mais 

aspetos ligados ao ponto de vista da sociedade civil.

Postes de distribuição de energia elétrica, dificuldade de água nos 
fontanários/chafariz públicos e em residências.. 

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011 

s 29, 30 e 31 ajudam a apresentar o dia a dia vivenciado pelos moradores das 

casas sociais dos bairros Zango I e II. Há poucas reclamações em relação 

é maior ou as alternativas, como: gato no vizinho e

. Nas ruas dos bairros em que não havia sinais de energia, já estão sendo erguidos 

os postes de distribuição  e a fiação. O mesmo conformismo não se verifica quando o assunto 
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esse espírito de “financiamento” solidário entre estas 

no que tange ao nível de 

satisfação dos moradores das casas sociais, se comparada às opiniões da Isabel e do Manuel, 

encontra relativamente dividida. De 

vê realizado um sonho que estava quase se transformando em pesadelo, ou seja, 

esperando por aproximadamente 

adas e em condições precárias, conseguem adquirir a casa 

longe das áreas de risco de alagamentos e 

Por outro lado, a sensação aparenta certa frustração, pois nos seus bairros de origem 

sobrelotadas, mas usufruíam direta ou 

como: água, energia elétrica, 

mercados e hospitais existentes na área urbanizada da cidade, mesmo que não fossem dos 

uma forte reclamação em relação à qualidade das casas que, segundo 

não corresponderam com a expectativa alimentada pelos responsáveis 

governamentais. O assunto sobre a qualidade das casas será retomado mais adiante quando 

aspetos ligados ao ponto de vista da sociedade civil. 

dificuldade de água nos 

ajudam a apresentar o dia a dia vivenciado pelos moradores das 

poucas reclamações em relação à energia elétrica, 

como: gato no vizinho e gerador já mais 

. Nas ruas dos bairros em que não havia sinais de energia, já estão sendo erguidos 

os postes de distribuição  e a fiação. O mesmo conformismo não se verifica quando o assunto 
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é água potável. Foram previstas instalações de canos e torneiras nas casas, mas na sua maioria 

nunca saiu água ou saiu apenas nos primeiros três meses. 

Foi constatada a existência de chafariz em alguns pontos estratégicos dos bairros, 

masda maior parte não sai água ou sai com muita pouca frequência. A seguir, outra entrevista 

de um dos moradores das casas sociais: 

 

Esse novo bairro ta normal, instalaram a rede de água e eletricidade. Desde 
que recebemos as casas, algumas casas têm água outras não, também estao 
instalando os postes de luz. Mas nesse tempo estamos comprando água, ceis 
mil litros custa 6 mil kwanzas(cerca de cem reais) e nós compramos água 
três vezes no mês. A qualidade da água aqui é má, muita diarreia, por isso 
compramos água dos Cubanos(Isabel Domingos, 28 anos- comerciante 
informal). 

 

O processo foi lento e sofredor. Quando nos tiraram da Boa Vista disseram 
que vão nos levar para uma vida melhor, chegamos aqui e ficamos três anos 
morando nas tendas. Hoje graças a Deus estamos nas casas e sustento a 
família vendendo pão. Aqui as pessoas vendem para poder sobreviver. Pena 
que não temos ainda praças e também tem poucos clientes.  Depois tenho 
que ir procurar água. Tenho quatro netas que não estudam ainda e ficam 
muito doente. Pior que a saúde  aqui é cara(Celma Pedro, 47 anos- 
comerciante informal). 

 

A primeira entrevistaé de de um–ex-militar e atual funcionário público ligado ao 

governo quetem uma família de oito pessoas e é um dos mais antigos moradores das casas 

sociais no Zango. Por outro lado, tornou evidente a dificuldade de água potável verificada 

nestes bairros, pelo menos até o período da realização do trabalho de campo. Percebeu-se que, 

quando há água, a qualidade não é das melhores, tanto é que os moradores recorrem à compra 

nos caminhões pipa dos cubanos60.  Enquanto isso, na segunda entrevista, é apresentado o 

panorama de como tem sido a vida no Zango em relação às expectativas criadas no momento 

do desalojamento na periferia do centro da cidade de Luanda, além das diversas formas de 

sobrevivência. 

Á seguir será apresentado o outro lado do Zango I  e II, o lado da expectativa,  da 

angústia e da perversidade, mesmo que “temporário” por parte daqueles que ainda não 

tiveram a oportunidade de usufruir das tão proclamadas casas sociais novas, com direito à 

posse e, como informado na nota da TPA, estão nas “casas provisórias”. 
                                                           
60Não houve acesso a informações ligadas a presença cubana no Zango, mas, acredita-se que fazem parte de uma 
parcela pequena de força de trabalho presente na reconstrução do país, até mesmo porque a relação de Cuba e 
Angola é histórica desde a época do início da guerra civil. 
 



 

5.3  A CONVIVÊNCIA PARALELA NOS ABRIGOS PROVISÓRIOS

No início do presente capítulo, foi propositadamente 

número 26, com duas formas de ocupaç

mínimo, duas realidades diferentes. Uma com as novas casas sociais e outra com os abrigos 

emergenciais provisórios. As 

apresentam com mais detalhes com

 

Figura 32, 33,34 e 35: Situação nos 

 

 

 

 

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011

Pelas quatro figuras

as casas sociais novas, definitivas e

da aquisição da casa própria. 

morar juntamente com a família. A 

autorizou aparecer em figura

um. Encontra-se preparando o almoço com a panela sob

uma delas com problemas de 

As figuras 34 e 35

primeira retrata as situações de estocagem de água com o maior número de recipientes 

possíveis para diferentes utilidades domésticas. Enquanto

que fornece energia elétrica para aquele d

equipamento e da relação entre os vizinhos, pode ser compartilhado.   

 

 

 

 

 

 

5.3  A CONVIVÊNCIA PARALELA NOS ABRIGOS PROVISÓRIOS

No início do presente capítulo, foi propositadamente apresentada 

com duas formas de ocupação espacial no núcleo dos bairros que contrastava

duas realidades diferentes. Uma com as novas casas sociais e outra com os abrigos 

emergenciais provisórios. As figuras que seguem, juntamente com os depoimentos

apresentam com mais detalhes como tem sido a vida naqueles. 

Situação nos  no Zango 

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011 

quatro figuras, vê-se a configuração espacial dual da vida no Zango. De um lado

definitivas e, do outro, a população tentando sobreviver

da aquisição da casa própria. Nas figuras 32 e 33está o tipo de abrigos e as dificuldades em 

morar juntamente com a família. A figura 33, em específico, (uma das únicas moradoras que 

figura) retrata o dia a dia de uma mãe de dois filhos e grávida de mais 

preparando o almoço com a panela sobre o fogareiro, enquanto as crianças, 

uma delas com problemas de diarréia, esperam sentados.   

5 dão-nos a noção das dificuldades de água e energia elétrica. A 

situações de estocagem de água com o maior número de recipientes 

possíveis para diferentes utilidades domésticas. Enquanto, no segundo caso, 

que fornece energia elétrica para aquele determinado abrigo ou,dependendo da potência do 

equipamento e da relação entre os vizinhos, pode ser compartilhado.    
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5.3  A CONVIVÊNCIA PARALELA NOS ABRIGOS PROVISÓRIOS 

apresentada a figura aérea 

ão espacial no núcleo dos bairros que contrastava, no 

duas realidades diferentes. Uma com as novas casas sociais e outra com os abrigos 

s que seguem, juntamente com os depoimentos, 

configuração espacial dual da vida no Zango. De um lado, 

população tentando sobreviver na expectativa 

o tipo de abrigos e as dificuldades em 

(uma das únicas moradoras que 

) retrata o dia a dia de uma mãe de dois filhos e grávida de mais 

fogareiro, enquanto as crianças, 

culdades de água e energia elétrica. A 

situações de estocagem de água com o maior número de recipientes 

no segundo caso, há um gerador 

dependendo da potência do 



 

Figura 36: Comércio de legumes e hortaliças nos abrigos  provisórias

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011

A figura número 36

abrigos provisórias. É um comércio informal de legumes e hortaliças. Aliás, é a forma de 

emprego mais comum em Luanda até os dias atuais. A moradora não deu entrevista, mas 

reclamou, entre outras coisas

como um grande problema no bairro. Acrescentou que

uma clientela de alguns anos. Ao contrário do atual endereço

com o agravante de “o povo não ter dinheiro

 

Segue o ponto de vista de dois moradores entrevistados:

 

 

Figura 36: Comércio de legumes e hortaliças nos abrigos  provisórias

 

Fonte: Tiago BassikaNzovo, 2011 

número 36 trata de uma das formas de sobrevivência dos moradores n

abrigos provisórias. É um comércio informal de legumes e hortaliças. Aliás, é a forma de 

emprego mais comum em Luanda até os dias atuais. A moradora não deu entrevista, mas 

coisas, da falta de compradores e de um espaço público para vender 

como um grande problema no bairro. Acrescentou que, na antiga casa, já havia conquistado 

uma clientela de alguns anos. Ao contrário do atual endereço, onde tem 

o povo não ter dinheiro”. 

Segue o ponto de vista de dois moradores entrevistados: 

 Estou aqui desde 2009. Filho eu acho que não preciso te dizer das 
dificuldades porque você tem olhos e coração. Não tem água, um balde
litros compramos por 70 kz (1.25 Real).  Não temos quarto de banho 
(banheiro), fazemos as necessidades no saco e deitamos no lixo, no buraco. 
Por falta de luz os frescos que compramos estragam, tem muito mosquito, 
não passam 15 dias sem as crianças irem no médico. Os bisc
faço só pagam 15 mil kwanzas (270 reais) para sustentar a família, comprar 
combustível para gerador essas coisas, é muito difícil a vida aqui filho.
Ilha ao menos tínhamos água próxima, luz, Tv a c
atendimento. Tenho certeza que o presidente da República quer
daqui, mas,os seus representantes não cumprem, não aparece ninguém para 
conversar conosco. (Manuel Soares, 59 anos- Autônomo

 
Eles nos disseram que vamos sair e vamos para uma área melhor e teremos 
nossas casas. Chegamos aqui, já estamos há dois anos e nada. Quando 
chegamos só deram para alguns uma chapa e um barrote. Também davam no 
começo água e comida(arroz, feijão), mas parar
médico próximo, tem ladrões, não tem luz, tem que ter gerador, tem poucas 
escolas, não tem água. (Maria Rodrigues, 35 anos
2011) 
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Figura 36: Comércio de legumes e hortaliças nos abrigos  provisórias 

trata de uma das formas de sobrevivência dos moradores nos 

abrigos provisórias. É um comércio informal de legumes e hortaliças. Aliás, é a forma de 

emprego mais comum em Luanda até os dias atuais. A moradora não deu entrevista, mas 

da falta de compradores e de um espaço público para vender 

na antiga casa, já havia conquistado 

onde tem de recomeçar tudo e 

ilho eu acho que não preciso te dizer das 
. Não tem água, um balde de 20 

(1.25 Real).  Não temos quarto de banho 
(banheiro), fazemos as necessidades no saco e deitamos no lixo, no buraco. 
Por falta de luz os frescos que compramos estragam, tem muito mosquito, 

sem as crianças irem no médico. Os biscates (bicos) que 
para sustentar a família, comprar 
uito difícil a vida aqui filho. Lá na 

água próxima, luz, Tv a cabo, posto médico e bom 
Tenho certeza que o presidente da República quer nos tirar 

cumprem, não aparece ninguém para 
Autônomo, Junho de 2011). 

Eles nos disseram que vamos sair e vamos para uma área melhor e teremos 
nossas casas. Chegamos aqui, já estamos há dois anos e nada. Quando 
chegamos só deram para alguns uma chapa e um barrote. Também davam no 
começo água e comida(arroz, feijão), mas pararam. Aqui não tem Posto 
médico próximo, tem ladrões, não tem luz, tem que ter gerador, tem poucas 

(Maria Rodrigues, 35 anos- Dona de casa, Junho de 
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Com as figuras e os depoimentos dos moradores de Zango torna-se cada vez mais 

clara a situação perversa enfrentada por eles, a qual não é de todo nova;a expectativa de 

melhoria na qualidade de vida, garantida pelo governo, aliada ao um momento de que se fala 

de uma Angola que, após o final da guerra civil vem ambicionando altos patamares de 

desenvolvimento e nível de qualidade de vida, acaba sendo uma situação de frustração. 

5.4 A POSIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PERANTE OS PROJETOS DE 
RECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE LUANDA 

O tema sociedade civil na África e em Angola, em particular, também suscita uma 

atenção específica. Tal afirmação será embasada pela contribuição de Pain e Reis (2006), 

quando expõem que os grupos e as organizações da sociedade civil na África dependem, 

majoritariamente, da comunidade internacional para financiamentos e aprovação dos seus 

programas de ação. 

Para o caso de Angola, observam-se alguns traumas, como: cultura de violência e do 

medo, causados pela longa convivência com a guerra civil, refletiram na falta de participação, 

omissão e submissão da sociedade angolana em determinados contextos onde seriam 

indispensáveis. Mas, o começo do período democrático com o multipartidarismo em 1991, 

trouxe consigo a aprovação de algumas leis que assinalavam um novo período. Dentre as leis 

aprovadas, destacam-se a lei das associações, dos partidos políticos independentes, de direito 

a greve, de liberdade de imprensa e de reunião pacífica.  

 Ainda, de acordo com Pain e Reis (2006), mesmo com este cenário aparentemente 

democrático, existiram fatores como: excesso de centralização política e administrativa; 

dificuldades de comunicação entre o governo e a sociedade civil no que se refere ao 

planejamento de políticas públicas que ainda dificultam a participação da sociedade civil 

angolana. Há exemplos ocorridos no processo de preparação e aprovação do regulamento das 

associações, da lei da terra, de investimentos estrangeiros e até da própria constituição da 

República, onde se constata que,“as instituições do legislativo e do executivo angolano 

continuam pouco abertas ao debate de idéias e à incorporação das visões e expectativas de 

atores não-estatais” (PAIN e REIS, 2006, p. 52) 

 

 Uma vez claro o contexto da sociedade civil angolana, observa-se que os projetos de 

reconstrução de Angola e requalificação e expansão da província de Luanda têm atraído 
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vários interesses nacionais e estrangeiros. Nesse contexto e para caso do Zangos, a sociedade 

civil angolana vem sinalizando o aumento da cultura política, pois tem sido corrente, nos 

jornais e rádios privados, notícias e debates questionando e denunciando com certa veemência  

as anomalias verificadas durante a execução dos projetos. Situação que não se verificava há 

alguns anos atrás e que também pode ser, em parte, associada a tendências de liberdade de 

imprensa e expressão por parte do governo. Afinal, o país objetiva lideranças importantes na 

região e no mundo internacional onde precisam cumprir alguns pré- requisitos.  

 A seguir, o ponto de vista do responsável de uma das maiores Organizações Não 

Governamentais do país: 

 

O governo fala de estar construindo habitações modernas para a população 
com água, luz e infraestrutura, mas,  na prática, não são sustentáveis.O nível 
de participação popular é zero. O povo só vê demolições a revelia fruto 
desses projetos com processos pouco transparentes. Muita gente que era 
pescador na Ilha de Luanda, foi enviando para o Zango, para trabalhar e 
sobreviver como? Perderam-se relações familiares, laços sociais. As 
habitações apresentam má qualidade. Por isso digo que o bem quando não é 
bem feito não vale apena fazer. A população que está sendo levada no 
Zango, muitas já tinham sua vida ganha, já tinham várias casas. Como o 
Projeto habitacional foi feito para eles e não com eles e somado a 
desorganização e falta de fiscalização, muitos recebem as casas, vendem ou 
alugam e regressam nas suas outras casas ou mesmo alugam próximo ao 
centro da cidade e do seu local de trabalho.(Sergio Calundungo- Diretor 
Geral daAção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente – ADRA) 

 

 A opinião representativa da ADRA, manifestada por Sérgio, reflete o nível crítico em 

processo de consolidação da sociedade civil. Durante as observaçoes em campo foi comum 

ouvir críticas construtivas de cidadãos comuns, espelhados na imprensa privada, nos membros 

dos principais partidos de oposição e em personalidades como o Sérgio que, diga-se de 

passagem, é um importante formador de opinião que convive a maior parte do tempo com as 

populacões no interior do país.  

 Ao longo deste estudo, não foi abordado especificamente o item participaçao popular 

nos projetos de habitação, até porque não era o foco da análise. Mas, instigados pela forma 

como estão, aqui,apresentadas as questões ligadas à participação da sociedade civil nos 

projetos de planejamento e políticas públicas, visando ao desenvolvimento do país, uma 

importante constribuição se faz necessário. 

 Assim, a Associação Internacional de Administradores Municipais (1965) apresenta 

três aspectos importantes a serem conhecidos pelos orgãos públicos que contam com  o maior 

apoio possível dos cidadãos como um todo:  
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a) O interesse do homem está relacionado a assuntos que são do seu entendimento, ou seja, é 

importante que ele esteja a par dos objetivos e métodos  do planejamento a serem utilizados 

para o desenvolvimento da sua região; 

b) O homem apresenta maior disposição em assuntos dos quais participae pelos quais se 

responsabiliza; c) Por último, é saber aproveitar  o contexto de diferentes interesses de 

melhoria de vida e de desenvolvimento de cada uma das pessoas ou comunidades.  Assim 

sendo, “Esses interesses podem ser usados com importantes incentivos para levar as pessoas a 

verem as relacoes entre seus interesses particulares e o plano geral de desenvolvimento  da 

comunidade”(p. 84). 

 Uma chamada de atenção importante que visaao reforço das grandes vantagens 

existentes no processo de desenvolvimento; que pretenda ser sustentável e abrangente, até 

mesmo em contextos de formação de consciência crítica e de consolidação da democracia, 

como é o caso de Angola.  

 Observa-se, também, que muitas das reclamaçoes  dos cidadãos e outras instituicões 

civis são frutosda falta de informação. Segundo os responsáveis pelo governo, o projeto 

Zango é enorme e extremamente ambicioso sobretudo para os Zangos IV e V, onde se 

pretende trabalhar, redimindo todos os erros cometidos nos dois primeiros Zangos. 

Para os governantes, o Zangos I, principalmente, foi fruto de um processo 

emergencial, mas, como o planejamento e as informações são centralizadas, a população foi 

apanhada, praticamente, de surpresa com o processo de desalojamento e demoliçoes e 

obrigada a abandonar seus antigos bairros e mudar para locais 20 a 30 km mais distante; e 

passar dificuldades parecidas com a da vida rural, sendo que já se consideravam urbanos.

  

 A presença maciça de várias empresas estrangeiras e, em particular, de empresas e 

trabalhadores chineses em quase todos os projetos de recosntrução, tem sido um fator de 

inquietação por parte dos cidadãos, mesmo reconhecendo as vantagens dessa presença, se 

comparado a paises como Portugal que estão há mais tempo no país: 

 

Os chineses constroem rápido, muito rápido , você vê uma casa em uma 
semana já está pronta, sem alicerce bom, nem paredes acabadas nem 
pintadas. As casa nem duram, o povo é obrigados praticamente a construir 
mais uma casa. O pior é que tais casas também são difíceis de conseguir, 
imagine quantas pessoas estão a esperar e nada.. Dizem q Angola ta mudar, 
eu acho que só com prédios e condomínios para eles mesmos, senão para nós 
continua igual ou pior. (João Francisco 21 anos- Assalariado, Maio, 2011). 

China chega em um cenário importante . Angola precisa se erguer e ai 
aparece a China. A China dá muitos recursos sem muitas exigências como, 



 

Uma pesquisa realizada

CEIC da Universidade Católica de Angola apontou que cerca de 40% dos trabalhadores das 

empresas chinesas têm menos de 22 anos

18%;80% dos trabalhadores 

cai para 50% no caso das 

maior jornada de trabalho e menores salários se 

A China foi dest

anteriormente,enumeradas 

principalmente, dos cidadaos nacionais que pretendem ingressar nas empresas chinesas de 

construção civil,encontrand

colhidas em campo, os chineses têm estatuto especial na sua estadia em Angola.

 

Figura 37,38,39,- Diferentes vertentes da presença chinesa em Luanda

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, Junho de 2011

 
As figuras 37e 38  retratam a presença considerada informal ou paralela dos negócios 

da China em Luanda. Na primeira

para construção, incluindo grafia chinesa, enquanto a segunda 

chinesas, vestidas a carater e comercializando cremes, balas e velas na saída da igreja Católica 

São Domingos em Luanda. Já

Belas Shopping, o único do país até o momento.

por exemplo, corte nos gastos públicos, transparência, sem corrupção, 
participação popular, direitos humanos. Com a China é : dá petróleo que eu 
te dou dinheiro. Mas dentro de tudo isso o grande problema está no nosso 
governo que não sabe aproveitar da melhor maneira a presença Chinesa 
aqui. Por exemplo: China dá dinheiro e deveria empregar angolanos. Na 
Etiópia já se faz isso. Por outro lado poderia Limitar os chineses a 
determinados espaços econômicos. (Sergio Calundungo
Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente – 

 

Uma pesquisa realizada, em 2010, pelo Centro de Estudos e Investigação Científica

CEIC da Universidade Católica de Angola apontou que cerca de 40% dos trabalhadores das 

menos de 22 anos, enquanto que, nas ocidentais

80% dos trabalhadores chineses têm nível de escolaridade básico,sendo que

 empresas ocidentais. Além disso, as empresas chinesas registram

maior jornada de trabalho e menores salários se comparadas com as empresas ocidentais.

A China foi destacada, aqui, por estar presente em todas as situacõ

,enumeradas mas que, por outro lado, tem trazido revoltas e reclamacões

dos cidadaos nacionais que pretendem ingressar nas empresas chinesas de 

,encontrando barreiras, sem ter onde reclamar, pois, segundo informacõ

colhidas em campo, os chineses têm estatuto especial na sua estadia em Angola.

Diferentes vertentes da presença chinesa em Luanda

 

Fonte: Tiago Bassika Nzovo, Junho de 2011 

38  retratam a presença considerada informal ou paralela dos negócios 

em Luanda. Na primeira, verifica-se um anúncio de fábrica de blocos de cimento 

para construção, incluindo grafia chinesa, enquanto a segunda figura

vestidas a carater e comercializando cremes, balas e velas na saída da igreja Católica 

São Domingos em Luanda. Já, na figura39, trata dos chineses empresários em compras no 

Belas Shopping, o único do país até o momento. 
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por exemplo, corte nos gastos públicos, transparência, sem corrupção, 
participação popular, direitos humanos. Com a China é : dá petróleo que eu 
te dou dinheiro. Mas dentro de tudo isso o grande problema está no nosso 
governo que não sabe aproveitar da melhor maneira a presença Chinesa 

deveria empregar angolanos. Na 
Etiópia já se faz isso. Por outro lado poderia Limitar os chineses a 

(Sergio Calundungo- Diretor Geral da 
 ADRA) 

pelo Centro de Estudos e Investigação Científica-

CEIC da Universidade Católica de Angola apontou que cerca de 40% dos trabalhadores das 

nas ocidentais, este número cai para 

sendo que este número 

. Além disso, as empresas chinesas registram 

com as empresas ocidentais. 

tar presente em todas as situacões, 

tem trazido revoltas e reclamacões, 

dos cidadaos nacionais que pretendem ingressar nas empresas chinesas de 

, segundo informacões 

colhidas em campo, os chineses têm estatuto especial na sua estadia em Angola. 

Diferentes vertentes da presença chinesa em Luanda 

38  retratam a presença considerada informal ou paralela dos negócios 

se um anúncio de fábrica de blocos de cimento 

figura apresenta as duas 

vestidas a carater e comercializando cremes, balas e velas na saída da igreja Católica 

empresários em compras no 
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A preocupação imigratória, não menos importante, está relacionada com os cidadãos 

portugueses, como se confirma nas palavras do professor economista Manuel Alves da Rocha 

da Universidade Católica de Angola. 

 

Portugal está a “exportar desemprego para Angola”o que poderá provocar 
“fissuras sociais”. Angola tem uma taxa elevadíssima de desemprego, 
estimada em 26%, e a comunidade portuguesa em Angola já está avaliada em 
130 mil pessoas. E trata-se de uma comunidade com uma competência 
técnica muito importante que acaba por “barrar a entrada de quadros 
angolanos” no mercado de trabalho61.  

 

Já são bastante notórios e crescentes os focos de tensão e reclamação da sociedade 

civil angolana com relação à presença maciça de cidadãos portugueses que, além de 

empresários, muitos vão à procura de empregos e acabam,não raro, privilegiados nas muitas 

empresas portuguesas e nacionais. Por outro lado, o momento de crise econômica vivido pela 

Europa e, particularmente, por Portugal, também tem feito parte das críticas ligadas à Angola 

como refúgio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
61Disponível em: http://www.angonoticias.com/Artigos/item/32897/portugal-esta-a-exportar-desemprego-para-
angola. Acesso em 22/10/2012 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo, nesta dissertação, foi o de descrever a implantação do projeto “Habitação 

um desafio para todos”, nos bairros Zango I e II, localizados na província de Luanda, capital 

da República de Angola, baseando-se, principalmente na perspectiva dos sujeitos beneficiados 

pelo mesmo. Para que o referido objetivo fosse atingido, elegeram-se três específicos e suas 

respectivas estratégias, cujas constatações serão apresentadas ao longo destas considerações.  

Antes de qualquer abordagem inerente aos resultados e comprovações relacionados ao 

projeto habitacional, acreditamos ser inevitável o reconhecimento de que Angola, com os 

inúmeros projetos de reconstrução e desenvolvimento desde o final da guerra civil em 2002, 

está se tornando uma das maiores potências africanas, haja vista o reconhecimento nos 

discursos dos presidentes africanos e outros líderes mundiais, inclusive, o da presidente 

brasileira em visita a capital do país. São recorrentes as notícias de países africanos adotando 

os projetos angolanos como exemplo e catalisador de iniciativas nos seus países, além do 

financiamento de que o governo angolano disponibiliza para países, como: Portugal, Guiné 

Bissau e São Tomé e Príncipe. 

 Por outro lado, Angola também tem participado ativamente nos processos de 

manutenção da paz e prevenção de conflitos em alguns países africanos, reservadas aqui a 

legalidade de tais intervenções. 

Este contexto vem manifestando tendências aparentemente sólidas do país com um 

governo comprometido rumo ao desenvolvimento. Pode dizer-se que tal aparência, em grande 

parte,  é motivada pelo crescimento econômico registrado no período de 2004 a 2008, fruto 

dos sucessivos aumentos de preço do petróleo, e do crédito de economias como o da China 

que ajudaram a galvanizar os diversos projetos de reconstrução nacional, aquecendo assim 

economia nacional, haja vista os 11.3% de crescimento do PIB em 2004; 20.6% em 2005; 

18.6% em 2006 e 23.3% em 2007. 

Ao nos reportarmos através dos objetivos específicos preconizados neste estudo: 

descrever o processo preliminar que resultou na concepção da Política habitacional de 

Angola no Programa Quadrienal 2009-2012; identificar e analisar os critérios de 

distribuição das habitações sociais dentro da política habitacional adotada pelo governo de 

Angola; verificar se o conteúdo do referido projeto e as práticas desenvolvidas para 

habitação social totalmente subvencionada têm tido impactos de melhoria da qualidade de 

vida previstos para os bairros Zango I e II,  aliados às informações da pesquisa de campo, 
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realizada com a finalidade de vivenciar in loco a situação do projeto, foi possível destacar 

dados e informações a serem apresentados ao longo dos aspetos conclusivos. 

O cenário de atraso no desenvolvimento de Angola desde finais da década de 50, 

resultado do sofrido processo de luta pela independência e do período de transição para 

República, piorado pelos longos anos da guerra civil, com destruição, miséria foram 

determinantes para que, uma vez finalizada a guerra civil, o governo se comprometesse em 

reconstruir o país. 

Os deslocamentos provocados pela guerra civil geraram um enorme contingente de 

migração involuntária na década de 90;  grande parte da população angolana partiu das  

províncias do interior do país mais afetadas pela guerra civil para se fixar na capital Luanda,à 

procura de melhores condições de segurança e de vida. A pressão populacional causada pelo 

afluxo dos deslocados de guerra foi um dos elementos impulsionadores da concepção da 

política habitacional, pois o nível de adensamento dos bairros periféricos, formando 

musseques com cubatas feito de adobe, madeira e pau-à- pique, albergando um número cada 

vez maior de pessoas, aliado à falta de infraestrutura básica de saneamento, água potável e 

energia elétrica, e o número reduzido de equipamentos públicos, como hospitais e escolas de 

qualidade, já registrava várias situações humanamente insuportáveis.  

O bom período econômico vivenciado pelo país,ligado ao lançamento de diversos 

projetos de reconstrução nacional, entre eles o “habitação um desafio para todos”, com meta 

pré-estabelecida de construção de um milhão de habitações atraiu cooperação e parceria do 

governo com vários países, dentre eles, a China, o Brasil e Portugal, tanto assim que várias 

consultorias e cursos, relacionados à implementação do projeto habitacional, foram 

encabeçados por técnicos destes países citados. Atualmente, estes três países são a maioria 

nos projetos de reconstrução, beneficiando-se de isenções de impostos, subsídios, taxas de 

juros baixos e financiamentos. 

 Considerando as diversas classes sociais que constituem a população angolana, 

congregadas à demanda nacional, estimada em dois milhões de habitações, o governo 

direcionou para cada extrato social um tipo de programa equivalente ao se perfil 

socioeconômico. 

Para o caso do público alvo, objeto deste estudo, que foram os moradores do bairro 

Zango I e II que fazem parte do extrato das habitações sociais totalmente 

subvencionadas,constatou-se que esta parcela da população veio desalojada dos seus antigos 

bairros, outrora próximos ao centro da cidade de Luanda. Os mesmos foram abrangidos no 

processo sofrido de desocupação das áreas de risco e ilegais no centro da cidade, onde no 
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projeto de expansão e requalificação essas áreas deram lugar à construção de projetos 

públicos e privados como requalificação da ilha de Luanda, hotéis e condomínios. 

 Enquanto isso, foi prometida à população como indenização, nos bairros Zango II, a 

20 km dos seus antigos endereços, uma casa social nova com o equivalente número de 

cômodos da antiga casa, além da garantia de convivência num bairro moderno com toda a 

infraestrutura urbana e equipamentos públicos. Dos mais de 100 mil pessoas levadas para os 

Zangos I e II, estima-se que pelo menos 30% ainda se encontram morando em casas de chapa 

de zinco e em tendas improvisadas pelo governo, à  espera da construção de outras habitações.  

Há o excesso de burocracia, aliada à desorganização do processo e falta de fiscalização de 

quem de direito tem contribuído para o atraso na transferência desta parcela da população, 

estando, a maioria, há, pelo menos, três anos morando nestas  condições desumanas, com 

fortes carências de água, saneamento básico e assistência médica. 

Porém, os moradores das casas sociais em melhores condições, se comparado aos 

primeiros, mostraram-se satisfeitos pela aquisição da casa própria e da posse, pois é um sonho 

sendo concretizado. O critério de distribuição baseou-se na prioridade da parcela que se 

acreditou ser mais vulnerável entre os vulneráveis; foram os casos dos idosos, famílias com 

pessoas doentes e com número excessivo de componentes. 

 Mas, as reclamações relacionadas à distância do que foi prometido e as do que realmente 

ocorreram são inúmeras, principalmente, no quesito água potáveis e atendimento hospitalar, 

indispensável para uma região com vários focos de doenças.  

Muitas outras situações como dificuldade de energia elétrica para uma parte da população, 

carência de transporte público e falta de praça/mercado para recomeçarem os seus negócios, 

também, foram tidas como preocupações.  Não menos importantes foram as queixas 

relacionadas à qualidade das casas, ou seja, fraco alicerce, tamanho dos cômodos e do 

material utilizado na construção.  

 Antes de qualquer tipo de recomendação de melhoria a respeito da forma com que o 

governo está planejando e executando os projetos de reconstrução, urbanização, 

requalificação e expansão na cidade de Luanda, contamos, a título de reflexão, com a 

contribuição do Pacheco (2010), ao colocar que, Angola, ao aspirar à liderança regional, 

precisa “apresentar premissas adequadas e consistentes que convençam os liderados e lhes 

ofereçam contrapartidas” (p. 33).  

Com esta afirmação, acredita-se que, mesmo se considerado o atual contexto de 

reconstrução de um país em vias de desenvolvimento, Angola é um gigante com pés de 

barro,detendo sofisticada máquina militar e fortes debilidades econômicas. Para o autor, 
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trata- se de um país exportador de produtos combustíveis onde faltam políticas sérias de 
desenvolvimento nacional, assim como políticas destinadas a colmatar as desigualdades sociais 
que se agravam ininterruptamente e são susceptíveis de provocar o desmoronamento do seu 
edifício político e social. (PACHECO, 2010, p. 34) 
 

 
Se nos basearmos na definição de “gigante com pés de barro”, expressão usada por 

Pacheco (2010) recordou de alguns números sociais e econômicos que já foram colocados 

anteriormente na introdução. Outros, não menos importantes, acrescentados por ele estão 

relacionados a apenas 2,9% do PIB ou 90 dólares per capita de investimentos públicos em 

saúde em 2010 e, para a educação 2,8% do PIB (p. 34). 

Entretanto, há no seio dos cidadãos angolanos e Luandenses um reconhecimento 

notório com relação ao momento de reconstrução do país. Afinal, enquanto havia guerra não 

era permitida a cobrança de projetos com a magnitude do programa habitação um desafio 

para todos. Atualmente, muitos sonhos já são realidade como os casos da aquisição da casa 

própria, da construção de estradas e pontes, facilitando o ir e vir das populações e 

mercadorias. Mas, por outro lado, pode dizer-se que, ao mesmo tempo, que os projetos são 

reconhecidos, há desconfiança em relação à sustentabilidade dos mesmos. 

Além da má qualidade de alguns mega projetos públicos, como hospitais, estradas e 

habitações, que já estão em curto espaço de tempo, exigindo outras obras e assim provocando 

gastos dobrados que poderiam ser evitados, há um fraco paralelismo no que tange aos 

investimentos nas infraestruturas básicas: hospitais, água potável, energia elétrica e escolas de 

qualidade. É o tipo de investimento mais utilizado pela população sobrevivente de Angola. 

 Por isso, acredita-se que por mais esforços em investimentos que são, atualmente, um 

fato numa Angola rumo à melhoria de qualidade de vida, o caos social tende a se prolongar e 

a exigir cada vez mais investimentos, haja vista, entre outros, o caso dos Zangos I e II que, se 

não forem tomadas as providencias necessárias, não tardará e teremos formada, em Angola, a 

primeira megafavela. 

 Por reconhecermos a importância de todos os investimentos que estão sendo 

efetivados em Angola e porque há, atualmente, exemplos de regiões bem sucedidas no que 

tange a projetos de urbanização, incluindo habitação de interesse social, acreditamos que um 

dos grandes antídotos, para que as soluções ligadas aos problemas sociais em Luanda, esteja 

nas políticas efetivas de investimentos públicos e privados, como: portos, aeroportos, 

hospitais e outros serviços públicos noutras cidades do país, além da desconcentração e 

descentralização  de  setores de gestão estratégica dos projetos. 
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 Outra recomendação no âmbito nacional está relacionada a políticas efetivas de 

formação, valorização e utilização de quadros nacionais, pois, além de atuarem como técnicos 

competentes, são indispensáveis ao caso de Angola em um processo efetivo de mobilização 

da sociedade na participação em todos os projetos que, direta ou indiretamente, afetariam a 

sua melhoria da qualidade de vida em curto, médio ou longo prazo. 

 Nesse sentido, a habitação social, além da sobrevivência, aparece como uma crítica 

construtiva, apelando aos órgãos competentes, a necessidade de, efetivamente,eliminar o 

cansaço da grande maioria da população angolana em viver, tentando sobreviver.  
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ANEXOS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA OS ATENDIDOS E NÃO ATENDIDOS PELO 
PROGRAMA 

 

Esta é uma pesquisa para conhecer a opinião dos moradores do BairroZango I e II, em 
Luanda, contemplados ou não no Programa Habitacional do Governo de Angola, 2009-2012 
 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento socioambiental. 
Mestrando Pesquisador: Tiago BassikaNzovo 
Orientadora: Profa. Dra. Glaúcia de Oliveira Assis 
Período: Maio a Julho de 2011 
 
 
 

Roteiro 
 
 
- Quantas pessoas moram com você em casa? Homens e mulheres  

- Quantas em idade Escolar? Quem frequenta a escola 

- Porque você mudou para Luanda?  - Há quanto tempo vive nesse bairro? 

- Quem você conhecia antes de vir para Luanda e no bairro Zango? 

- Como se deram as exigências/ documentações para a inscrição no Programa habitacional? 

- Qual é a renda familiar mensal? 

() 0 a 3 salários míninos 

() 4 a 5 salários mínimos 

() Acima 

- Há quanto tempo está aguardando ser chamado para receber a casa? 

- Você escolheu o local disponibilizado para morar? 

- Onde está localizada a sua casa? 

- O que pensa dessa localidade? ; Você é dono da casa ou aluga? 

-Quais dificuldades teve para se inscrever no processo de implantação do Programa? 

-  Houve reuniões com os contemplados pelo Programa? 
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- A vida melhorou ou não com o Programa? 

- Quais os novos equipamentos e infraestruturas disponíveis no novo local de moradia? 

- Como você se desloca para seus afazeres diários (trabalho, escola dos filhos, passear) 

- Quanto tempo levava de sua casa antiga para o seu trabalho? E de sua casa nova? 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS RESPONSÁVEIS DO GOVERNO E DA 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL 

 
Esta é uma pesquisa para conhecer a opinião dos moradores do BairroZango I e II, em 
Luanda, contemplados ou não no Programa Habitacional do Governo de Angola, 2009-2012 
 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento socioambiental. 
Mestrando Pesquisador: Tiago BassikaNzovo 
Orientadora: Profa. Dra. Glaúcia de Oliveira Assis 
Período: Maio aJulho de 2011 
 
 
- Qual é a justificativa para a política habitacional? 
-  Como foi construído? 
- Quais são as fontes de financiamento do Programa? 
- Qual é o público alvo?  
- Porque o bairro Zango está sendo requalificado? Em que termos estão ocorrendo? 
- Quais foram os critérios de seleção das regiões abrangidas pelo programa? 
-  Como e onde as pessoas foram realocadas? 
- Quais são os tipos ou formas das habitações sociais? 
- Quais os custos das habitações? 
- Quantas residências foram previstas a serem construídas no Zango I e II? 
- Qual tipo de posse (própria, alugada) as pessoas beneficiadas receberam? 
- Quais os pré-requisitos necessários para a seleção dos beneficiários? 
- Quais as principais dificuldades de implantação do projeto? 
- Como acontece a participação da população na elaboração e implantação do projeto? 
- Qual o perfil da população atendida? 
 
 
Quadro com informações dos moradores entrevistados do Projeto de habitação Colonial no bairro 
Congolenses/Luanda  

Data Nome Idade Ocupação 

01/07/2011 Walter Gonçalves 31  Mestre Mecânico 

01/07/2011 Pedro Silvestre 25  Comerciante 

02/07/2011 Luiza Guimarães 71 Dona de casa 
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