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Gentes estranhas com seus olhos cheios doutros mundos

quiseram cantar teus encantos

para elas só de mistérios profundos,

de delírios e feitiçarias...

Teus encantos profundos de Africa.

Mas não puderam.

Em seus formais e rendilhados cantos,

ausentes de emoção e sinceridade,

quedas-te longínqua, inatingível,

virgem de contactos mais fundos.

E te mascararam de esfinge de ébano, amante sensual,

jarra etrusca, exotismo tropical,

demência, atracção, crueldade,

animalidade, magia...

e não sabemos quantas outras palavras vistosas e vazias.

Em seus formais cantos rendilhados

foste tudo, negra...

menos tu.

E ainda bem.

Ainda bem que nos deixaram a nós,

do mesmo sangue, mesmos nervos, carne, alma,

sofrimento,

a glória única e sentida de te cantar

com emoção verdadeira e radical,

a glória comovida de te cantar, toda amassada,

moldada, vazada nesta sílaba imensa e luminosa: MÃE

NEGRA de Noémia da Silva
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RESUMO
  A presente dissertação “Polana Caniço A: Um bairro em movi-

mento, uma comunidade em evolução. Uma perspectiva sobre a 

cidade de Maputo” tem como objecto de análise Polana Caniço A, 

um bairro suburbano localizado na fronteira periférica de Maputo, 

fruto da expansão desmesurada da cidade.

  O intuito deste estudo é o de identificar, analisar e dissecar os 

grandes problemas urbanísticos e arquitectónicos do bairro, apre-

sentando possíveis caminhos para os atenuar e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes. 

  Uma vez que o bairro não é um objecto isolado sem contexto nem 

envolvente, é necessário apresentar as condicionantes do País e 

da Cidade onde este se insere por forma a melhor compreender a 

sua história, evolução e características actuais. De outro modo não 

seria possível compreender a origem do bairro e as características 

que partilha e o distingue dos outros bairros maputenses.

  Deste modo, num primeiro momento é feito o enquadramento 

histórico-social, urbanístico e arquitectónico da cidade de Maputo 

no contexto moçambicano, apresentando as suas principais fases 

de desenvolvimento e transformação, desde a origem, estrutura-

ção colonial e emancipação enquanto cidade de um país livre.

  Após o enquadramento territorial historicista é abordado o con-

ceito de cidade e de urbanização no sentido de melhor compreen-

der os temas da informalidade e da dualidade presentes na cidade 

actual, com a introdução destes mesmos conteúdos na cidade de 

Maputo e na sua situação perante os mesmos.

  Com base na dualidade e na informalidade presentes na cidade, 

surge a última etapa da dissertação, que apresenta a divisão admi-

nistrativa urbana existente na cidade – as zonas Urbanas, Subur-

banas e Periurbanas – e enquadra o bairro na sua zona correspon-

dente.

  Este é o mote para o desenvolvimento do capítulo acerca de Pola-

na Caniço A, que o caracteriza quer em termos históricos e sociais 

quer em termos urbanísticos e arquitectónicos.

  Através do estudo aprofundado do bairro é compreensível o 

constante movimento existente nele e a crescente evolução da sua 

comunidade, revelando os problemas espaciais e infra-estruturais 

deste e dando azo à criação de novos espaços e à regeneração de 

outros já existentes de modo a melhorar as suas problemáticas e 

potenciar as suas qualidades e particularidades que o distinguem 

de todos os outros bairros suburbanos de Maputo. 





ABSTRACT
  The present dissertation “Polana Caniço A: a block in movement, 

an evolving community. A perspective on the city of Maputo “has 

analysed Polana Caniço, A suburban neighborhood, located in pe-

ripheral border of Maputo, as a result of the excessive expansion 

of the city.

  The aim of this study is to identify, analyze and dissect the large 

urbanistic and architectural problems in the neighborhood indica-

ting possible paths to mitigate and, contribute to improve the qua-

lity of life of its inhabitants.

  Since the neighborhood is not an isolated object without context 

or environment, it is necessary to present the constraints of the 

country and the city where it’s inserted in order to better unders-

tand its history, evolution and current features. Otherwise it would 

not be possible to understand the origin of the neighborhood and 

the characteristics that at one time shares and distinguishes it from 

other neighborhoods in Maputo.

  Thus, at first we discuss the social-historical, architectural and ur-

banistic framework of Maputo in the Mozambican context, under-

lyning its main stages of development and transformation, since its 

origins, colonial structures and emancipation turning to the capital 

of a free country.

  On a second moment, we approach the concept of city and urban 

planning in order to better understand the themes of informality 

and the duality that can be found in the city today, with the intro-

duction of these characteristics in Maputo and the understanding 

of the city reaction to this. 

  Based on the duality and informality present in the city, comes the 

last step of the dissertation, which presents the existing adminis-

trative urban division in the city – Urban, Suburban and Periurban 

areas – and locating the block in tis zone.

  This is the reason for the development of the chapter about Po-

lana Caniço A, which characterizes it in social, historical, urbanistic 

and architectural terms.

  Through the in-depth study of the block is understandable the 

constant movement and the increasing evolution of their commu-

nity, revealing spatial and infrastructural problems of this and gi-

ving rise to the creation of new spaces and the regeneration of 

others that already exists in order to improve their problems and 

enhance its qualities and peculiarities that distinguish it from all 

other suburban neighborhoods  of Maputo.
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INTRODUÇÃO

Polana Caniço A é um bairro periférico integrado na cida-

de de Maputo que partilha características com tantos outros 

bairros periféricos africanos. Mas são as suas vivências, o pas-

sado histórico, político e social e as actividades comerciais que 

o distinguem de todos os outros e que o transformam num ob-

jecto de estudo apetecível em termos de conteúdo pelas suas 

particularidades.

É sobre essa dinâmica social integrada no contexto urba-

nístico e arquitectónico que este trabalho vai incidir.

Este bairro tem sido alvo de estudos e projectos, palco de 

diferentes intervenções, quer teóricas – por parte de estu-

diosos e alunos interessados no tema da periferia maputense 

e dos bairros suburbanos, como o projecto Home Space –, ou 

teses desenvolvidas no âmbito escolar, dentro do urbanismo 

e ordenamento do espaço, quer práticas – com elementos 

ligados ao governo a intervir no terreno, com o Projecto de 

Assistência às Áreas Periurbanos que foi o responsável pelo 

loteamento do bairro.

No entanto, nenhum destes projectos teve apenas o bair-

ro como objecto de estudo, tendo sido sempre inserido num 

contexto lato, de estudo de distritos ou de diversos bairros, 

fazendo com que as abordagens não fossem desenvolvidas no 

sentido exclusivo de Polana Caniço A, nunca tendo sido com-

pleta e aprofundadamente estudado como se propõe com 

esta dissertação.

Além das conclusões daqueles estudos serem demasiado 

generalizadas, são também estandardizadas por forma a se 

inserirem no contexto geral de bairro suburbano, levando a 

que os resultados e aplicações destes estudos sejam desa-

justados para casos particulares, como o caso do bairro Po-

lana Caniço A.

Quando referimos que o bairro tem interesse quer ao ní-

vel arquitectónico, quer ao nível urbanístico e social, desta-

camo-lo e escolhemo-lo dada a sua proximidade com a área 

urbana da cidade uma vez que pela sua condição fronteiriça, 

tal como outros bairros de Maputo, vê estas transformações 

chegarem mais rapidamente e criarem alterações constantes 

ao nível habitacional e espacial do mesmo, ao contrário do 
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que acontece nas zonas suburbanas e periurbanas mais afas-

tadas da cidade.

Esta proximidade territorial permite que o bairro tenha 

um movimento constante, o que leva a que a comunidade 

sinta também uma evolução regular. Isto faz com que as al-

terações nas dinâmicas do bairro e da população criem novas 

realidades e cenários espaciais únicos, adaptados às suas ne-

cessidades. São estes espaços que serão pensados e propos-

tos no âmbito desta dissertação.

Em termos de conteúdo, no primeiro capítulo poderemos 

compreender de forma mais aprofundada e clara a envol-

vente histórica, no que respeita ao passado urbanístico, ar-

quitectónico e social da cidade de Maputo, juntamente com 

o enquadramento comercial e a proximidade desta cidade 

com outros centros comerciais que potenciaram o seu cres-

cimento.

No segundo capítulo, será abordado o conceito de cidade 

e urbanização como forma de enquadramento para a abor-

dagem do tema da informalidade e da dualidade na cidade 

actual, e as suas características particulares em diferentes 

contextos sociais e geográficos, que serão visíveis por meio 

de exemplo que serão aqui apresentados, sendo que o final 

do capítulo introduz o objecto de estudo geral, a cidade de 

Maputo, e a sua posição neste tema.

Quanto ao terceiro e último capítulo, o seu desenvolvi-

mento passa pela apresentação das três zonas em que Ma-

puto se divide: a zona Urbana, Suburbana e Periurbana, fa-

zendo assim o enquadramento do bairro de estudo na sua 

zona correspondente.

A partir deste ponto o trabalho passa pela inserção do 

bairro Polana Caniço A no território e na camada populacio-

nal da cidade, sendo nomeadas as suas principais caracterís-

ticas, quer positivas quer negativas, sendo que o foco passa 

pelas características infra-estruturais e de serviços do bairro.

Após este enquadramento é apresentada a componen-

te mais prática deste capítulo, com a descrição do desen-

volvimento dos diferentes equipamentos e infra-estruturas 

que permitam melhorar a qualidade de vida da comunidade, 

adaptados às características, físicas, financeiras e sociais da 

comunidade e do bairro.

De referir que todo este trabalho é assente tanto em do-

cumentação bibliográfica, como no trabalho de campo reali-

zado aquando da viagem a Maputo e ao objecto de estudo, 
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onde foram conduzidas entrevistas, aplicados inquéritos e 

efectuado um levantamento fotográfico por forma a alicerçar 

uma base sólida de desenvolvimento do trabalho.
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EVOLUÇÃO URBANA 
DE MAPUTO
Origem do Povoado de Lourenço Marques

Em 1544 Lourenço Marques, navegador português, ex-

plora pela primeira vez a zona envolvente à baía da Lagoa1, 

tendo D. João III aí ordenado a construção de uma fortaleza-

-feitoria, para facilitar as trocas comerciais que se efectuavam 

com os povos aqui instalados. Com a evolução comercial e 

humana do assentamento urbano, junta-se a construção de 

quartéis, enfermaria, alojamentos, paiol e depósitos, sendo 

que mais tarde toda esta estrutura, construída em madeira, 

é designada de Presídio, pela função defensiva que toma ao 

longo da sua existência e da permanência dos portugueses.

O povoado de Lourenço Marques – nomeado em honra 

do descobridor da baía, surge em 1781, pela mão de Vicente 

Caetano da Maia (na altura, governador interino de Moçam-

bique), com a criação de uma carta orgânica da cidade inte-

grando o presídio para protecção do comércio dos portugue-

ses na baía, sendo este o primeiro elemento de estruturação 

urbana.

O Presídio teve diversos momentos de evolução, tendo 

sido sucessivamente destruído e ocupado por franceses e 

reconquistado pelos portugueses por razões estratégicas, 

visto ser uma base militar junto aos interesses ingleses, co-

merciais e políticos.

Na sua envolvente, surge o primeiro assentamento povo-

ado com as primeiras habitações em palhota2, de forma circu-

lar e com telhados de capim (MENDES, 2011, p.212). E, em 

1830, são construídas as primeiras casas em alvenaria e com 

terraço, junto das já existentes (LAGE, 2005, p.83).

Os anos seguintes são marcados por períodos de tensão 

e conflitualidade com os povos indígenas que rodeavam a 

povoação, sendo esta alvo de ataques, assim como por gra-

ves problemas originados pela falta de salubridade e das suas 

condições construtivas, dado a sua implantação numa zona

pantanosa agravada pelos poucos meios financeiros que per-

mitissem uma boa construção das habitações.

1 
A Baía da Lagoa, assim chamada na época da sua descoberta.

2
 Dá-se o nome de palhota a habitações construídas em palha ou ramos.
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1. Lourenço Marques, séc. XVIII

2. Lourenço Marques, 1777-1781

3. Lourenço Marques, 1825



No entanto, a recuperação do povoado foi lenta. O pri-

meiro registo cartográfico de Lourenço Marques data de 

1851, “planta em borrão”3 da autoria do tenente António 

Pedro Batista Gonçalves, cujo desenho se limita a um plano 

esquemático do traçado de seis paralelas ao rio a noroeste 

da fortaleza onde “está patente uma lógica que nos remete 

quer pelo traçado existente, quer pela tipologia edificatória, 

no seu desempenho na estrutura pública, para a transposi-

ção de um modelo que se associa ao de uma pequena povo-

ação costeira portuguesa” (MORAIS, 2011, p.63).

De Povoado a Vila

A partir de 1861, regista-se um crescimento acentuado 

do edificado e da utilização dos materiais construtivos, no 

entanto muito pouco se tinha feito para contornar o proble-

ma de habitabilidade, salubridade e deficiente implantação 

do casario (MENDES, 2011, p.216).

Até 1870, Lourenço Marques apenas se caracteriza por 

um forte com a missão de proteger um pequeno posto de 

comércio que virá a transformar-se num dos centros urbanos 

de maior crescimento em África por meio da ligação estabe-

lecida com o Transvaal e o fluxo inerente à descoberta de 

minérios no da vila.

  

3 
Este desenho é conhecido como “planta em borrão” uma vez que pouco resta do 

registo cartográfico apresentando, apenas sendo possível distinguir claramente o 
desenho da Fortaleza de Lourenço Marques.

4. Planta em borrão de Lourenço Marques, de 1851, do Tenente António Baptista 5. Fortaleza 1945, do Arq. Silva



Em 1876, Lourenço Marques é elevada a Vila e o Presí-

dio passa a ter uma renovada importância, passando a “Sede 

de todos os embrionários serviços públicos da povoação, a 

Fortaleza Velha, à medida que perdeu o valor militar por ter 

passado a defesa para a orla do Presídio, foi-se rodeando 

de acrescentos encostados às muralhas aproveitadas para 

paredes, e, transformadas as casernas em quartos com al-

pendres, ninhadas de crianças a brincar pela extinta parada, 

arames de roupa estendida ao sol em toda a parte, parecia a 

irreconhecível fortaleza uma típica Ilha do Porto.” (MORAIS, 

2011, p.66).

Entre 1875 e 1879 dá-se uma reestruturação adminis-

trativa com a criação da comarca de Lourenço Marques, re-

estruturando-se a actividade portuária, construindo-se uma 

nova alfândega e uma ponte-cais – que melhor respondeu 

aos crescentes fluxos comerciais, instalaram-se dois faróis, 

melhorou-se a salubridade e a segurança da povoação com 

a drenagem dos pântanos existentes, e introduziu-se ainda 

a importada telha Marselha para substituir a palha, ou seja, 

assistindo-se a uma série de melhoramentos determinantes 

para o crescimento do burgo (MENDES, 2011, p.220).

Nesta altura começam os trabalhos para a construção do 

caminho-de-ferro - que ligará Lourenço Marques ao Transva-

al, pela mão do britânico Richard T. Hall, o responsável pela 

primeira planta detalhada e pelo primeiro plano de ampliação 

da cidade. Além deste, surgiram diversos planos propondo a 

expansão da cidade para um local com melhores condições de 
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6. Vista Lourenço Marques, 1878

7. Vista Lourenço Marques, 1878

8. Vista Lourenço Marques, 1878 9. Planta de Lourenço Marques em 1876, de Richard T. Hall 



habitabilidade, incentivados pelo então Governador, Augusto 

Castilho.

Com a introdução de novas capacidades e responsabi-

lidades técnicas, financeiras e políticas, o plano de Richard 

T. Hall foi abandonado, e prosseguiu-se com a proposta de 

melhoramento e alteração da morfologia da vila e o conse-

quente melhoramento da salubridade e do seu aspecto, pro-

vocando uma intervenção profunda na malha urbana (LAGE, 

2005, p.84).

Estas alterações tinham dois caminhos possíveis de pla-

neamento, sendo o primeiro, a proposta de abandonar a Bai-

xa da vila, pelas suas condições de insalubridade, de difícil 

recuperação e ocupação, procurando novas áreas mais altas, 

e o segundo, a realização de um saneamento nesta mesma 

área do povoado, por meio de aterros e da secagem os pân-

tanos (MORAIS, 2011, p.75). Durante todo este processo, a 

segunda proposta de planeamento da vila mostrou-se a mais 

vantajosa e realista, tendo em conta a vocação portuária da 

vila.

A crescente importância portuária de Lourenço Marques, 

revela-se também através da sua representação em gravuras 

uma vez que as “iconografias mais antigas que se conhecem 

de Lourenço Marques datam do período compreendido en-

tre 1878 e 1881 – o que por si só nos elucida da pouca 

importância do burgo no período antecedente – dando-nos 

conta de um aglomerado já organizado e menos improvisa-

do, de aspecto mais europeizado do que africanizado, con-

solidado em redor do porto e maioritariamente remetido aos 

muros defensivos da sua linha de defesa que o separavam do 

espaço adverso dos pântanos e dos indígenas.” (MENDES, 

2011, p.223).

Dos projectos propostos, dois destacam-se. O primeiro 

propõe “uma cidade de linhas geométricas conforme a es-

cola da época, traçada em forma de hexágono regular, tendo 

ao centro uma praça que levaria o nome de Praça Visconde 

de Paiva Manso. Largas avenidas e outras ruas e linhas de 

tráfego convergiam para essa praça central” (MORAIS, 2011, 

p.75), já o geógrafo F. Jeppe propõe a construção de uma 

nova vila no Alto Mahé, de traçado regulador em quadrícu-

la perfeita, com duas praças centrais, tendo como ponto de 

referência estruturante a estrada de Lidemburgo, mantendo 

apenas o núcleo pré-existente devido ao porto, “havendo 

comunicação através da estrada de Lidemburgo” (MORAIS, 

10. Vista Lourenço Marques, 1880

11. Vista Lourenço Marques, 1880

12. Vista Lourenço Marques, 1880



2011, p.75).

De Vila a Cidade

No ano de 1887, Lourenço Marques é elevada a cidade 

como reflexo do seu rápido crescimento. A localização, num 

ponto estratégico no qual era a saída de mar natural do inte-

rior da África do Sul, nomeadamente Joanesburgo, cidade que 

registava um crescimento económico acelerado que traduzia 

num conjunto de necessidades que somente poderiam ser 

abastecidas ou escoadas a partir da baía de Lourenço Mar-

ques. A cidade encontrava-se, assim, umbilicalmente ligada a 

Joanesburgo, tendo o seu desenvolvimento sido consequên-

cia da pujança económica daquela cidade sul-africana. Nesse 

mesmo ano começa a ser construído o caminho-de-ferro até 

ao Transvaal, impulsionando ainda mais a vida económica e 

comercial da cidade. A paisagem urbana desta sofre grandes 

alterações, desde a expansão dos seus limites, à densificação 

do núcleo urbano pré-existente e ao sucesso na drenagem 

dos pântanos, coincidindo com o momento em que a Expe-

dição de Obras Públicas começa a intervir no terreno. 
O Major António José de Araújo fica responsável pelo 

projecto de expansão de Lourenço Marques, propondo um 

plano bastante ambicioso, assente numa malha ortogonal 

que ocupava os terrenos que outrora haviam sido pânta-

nos, onde “rasgava avenidas de 40 metros de largura e 2000 

metros de extensão, largas ruas transversais de 20 metros 

de largura, projectava rotundas, alargava praças, e até pre-

via jardins!” (LIMA, 1968). Este plano, de aparente rigidez, é 

na verdade bastante flexível, uma vez que os módulos que 

surgem da prossecução contínua dos quarteirões podem ser 

manipulados segundo a trama global do plano, criando uma 

relação intrínseca entre a malha existente e a proposta.

A última década do século XIX é o ponto de viragem para 

a cidade de Lourenço Marques - quando todas as grandes 

transformações acontecem - começando pela sua importân-

cia enquanto base política do sul de Moçambique, substi-

tuindo gradualmente a, até então capital, Ilha de Moçambi-

que. Esta substituição torna-se oficial e definitiva em 1907, 

aquando da Reorganização Administrativa da Província de 

Moçambique. 

Graças à sua posição geográfica e à sua topografia, Lou-

renço Marques, apesar dos trâmites geométricos pré-esta-
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belecidos pelos arquitectos e urbanistas responsáveis pelo 

plano da época, começou a desenvolver-se de acordo com 

as suas características morfológicas, adaptando-se e enqua-

drando-se no seu território, tal como acontecia noutras cida-

des moçambicanas.

Em 1895, com a inauguração do caminho-de-ferro en-

tre Lourenço Marques e Pretória, consuma-se a imagem de 

poder que a cidade vinha a erigir por meio do crescimento 

económico provocado pelo dinamismo do comércio ferro-

-portuário, que tem o condão de acelerar a profunda mu-

tação da paisagem urbana, provocando o desenvolvimento 

demográfico que o afluxo financeiro instigou ao criar novos 

postos de trabalho.

O último quartel do século XIX é determinante para o 

desenvolvimento urbanístico em Lourenço Marques, devido 

à importância que a cidade tem em termos geográficos e no 

panorama económico-comercial com os países vizinhos e en-

quanto capital colonial. A baía de Lourenço Marques torna-

se o ponto de principal interesse nas travessias e nas trocas 

comerciais realizadas com a África do Sul e com a Índia, re-

metendo mais uma vez à importância do caminho-de-ferro 

em permanente desenvolvimento e às instalações portuárias 

que surgem em consequência deste, demonstrando que a 

“aposta que o Estado faz no terreno, acaba por denunciar 

a perfeita consciência da relevância do desenvolvimento in-

tegrado do espaço como única via de capitalização das van-

tagens que a região oferece.” (MORAIS, 2011, p.88) Neste 

sentido, não é inocente a realização dos dois primeiros pla-

nos de desenvolvimento de Lourenço Marques, sendo que o 

primeiro (1877) a eleva a vila e o segundo (1887) a cidade, 

existindo uma ligação explícita entre a política de direcção 

do Gabinete de Obras Públicas e o rápido crescimento da 

cidade. 

Entre a definição do plano Araújo e o ano de 1902, Lou-

renço Marques vê-se como uma cidade completamente 

equipada com água canalizada, telégrafo, iluminação pública 

e uma rede de carros eléctricos, sendo António Ennes a com-

ponente essencial para a cidade, não só enquanto Comissá-

rio Régio, responsável pela liderança das forças portuguesas, 

mas também como promotor da expansão da cidade com a 

anexação da Vila de Ponta Vermelha, de Alta Maxaquene e 

da Polana aos seus limites administrativos.

Grande parte das influências que são reproduzidas no edifi-

16. Vista Lourenço Marques, 1890

17. Vista Lourenço Marques, 1890

18. Casa de Ferro, 1892



cado público desta época, em Lourenço Marques, advêm das 

referências retiradas dos edifícios de Joanesburgo, com base 

construtiva tão distinta como o estilo vitoriano, o neoclássi-

co ou o holandês-colonial, proliferando com eles o fomento 

do cimento Portland na construção civil (MENDES, 2011, 

p.240).

De questionar será a origem do investimento de capital 

necessário para estas transformações, uma vez que nem o 

Estado nem a colónia tinham capacidade financeira para as 

construções que se propunham ser realizadas, o que veio a 

ser respondido através do investimento de privados, sobre-

tudo britânicos,  pois “only 27 per cent of the nominal capital 

invested in Lourenço Marques was Portuguese, and as late 

as 1913 it was estimated that 70 per cent of all residences 

and business plots were owned by Britons or British Indians” 

(NEWITT, 2009 citado por MORAIS, 2011, p.76).

Com a implementação da nova rede pública de trans-

portes, a cidade continua a sua expansão em direcção a 

Maxaquene levando ao surgimento de um novo plano de 

ampliação urbana (datado de 1907), respeitando o traçado 

ortogonal, uma circunvalação definida por um arco de 2 km 

de raio. Esta via apenas foi construída no sector oriental da 

cidade, permitindo assim que a cidade se pudesse expandir 

para poente até à Ponta Vermelha e a Polana, sendo este 

arco ainda hoje visível nas plantas da cidade como linha de 

excepção na malha ortogonal de Maputo.

Nesse ano já podemos observar grande parte do plano 

urbanístico cumprido, com todos os bairros contidos entre 

os Quartéis do Alto Mahé e a Castilho, da rua 5 de Outubro 

à rua 24 de Julho e desde a Ponta Vermelha até à Pinheiro 

Chagas, completamente definidos, construídos e ocupados. 

Mas só em 1915, com o início das obras do aterro da zona 

baixa de Maxaquene é que as partes baixa e alta da cidade 

se agregam, coisa que não era possível até então devido à 

existência de um pântano que as separava.

Até 1930, segundo o Alto-comissário da República, Brito 

Camacho, houve grandes problemas no desenho do traçado 

da cidade, não pela definição da circunvalação – que veio a 

ser uma mais-valia nos anos seguintes – mas na livre e des-

regulada distribuição dos terrenos, ocupando o seu território 

com construções feitas conforme a vontade dos seus pro-

prietários. Isto levou ao mau aproveitamento da luz natural, 

à inexistência de um sistema de esgotos, abastecimento de 
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água e a sua difícil instalação à posteriori, à falta de poli-

ciamento e más infra-estruturas viárias, levando a que Brito 

Camacho escrevesse que “foi sob o domínio desta espécie de 

delírio que se marcou a área de Lourenço Marques, da cidade 

a edificar, e foi sob o domínio de uma fantástica leviandade 

em matéria de administração municipal que se deixou fazer 

uma sementeira de casas, que aos brancos, como aos pretos, 

repugnam os aglomerados populacionais” (CAMACHO, cita-

do por LIMA, 1970).

Na década de 30 do século XX, denota-se o decrésci-

mo da construção da cidade, passando da aprovação de 190 

projectos para 75, mas o incentivo ao desenvolvimento ur-

bano mantém-se, fomentando-se a migração portuguesa por 

todo o continente. Até à década seguinte, regista-se a cons-

trução de edificado de três e quatro pisos na baixa da cidade, 

que vêm substituir as habitações e edifícios de piso térreo, 

criando condições de habitabilidade aos novos imigrantes. E 

é aqui que o Moderno começa a proliferar na arquitectura de 

Lourenço Marques, com a ajuda de novos arquitectos vindos 

de Portugal, do Reino Unido e da África do Sul, deixando edi-

fícios emblemáticos de interesse arquitectónico na cidade.

Estes novos edifícios excepcionais consolidam os traça-

dos urbanísticos anteriores e localizam-se estrategicamente 

na estrutura urbana, relevando a importância dos espaços 

públicos que começavam a tornar-se mais notórios e de 

maior dimensão na cidade, como são os casos das Praças 

Mouzinho de Albuquerque e 7 de Março.

Ao longo de todo este processo de crescimento urbano, 

o porto também foi crescendo em extensão. Além do cresci-

mento do porto, a rede de estradas é desenvolvida regional-

mente, de forma hierárquica, ligando os principais pontos a 

Sul da província. Dá-se a reestruturação do serviço de trans-

portes públicos, sendo o antigo eléctrico substituído pelo 

“auto-omnibus” - moderno, confortável e rápido. 

À medida que a cidade ia crescendo, estendendo-se para 

os subúrbios, observava-se um problema que ia acompa-

nhando este crescimento: a fixação dos povos indígenas nes-

tas áreas, de forma desorganizada, de aspecto pouco agradá-

vel e sem as mínimas condições de habitabilidade.

Os subúrbios eram definidos pela estrada da Circunva-

lação e localizavam-se ao longo das estradas que ligavam 

Lourenço Marques às principais localidades da região, pelo 

que, a dado momento, o governo procura alterar esta rea-

22. Rádio de Moçambique, anos 30

23. Conselho Municipal, anos 30

24. Sé Catedral, anos 30



lidade, reservando determinadas áreas dos subúrbios para 

a construção de novos bairros, seguindo rigorosas regras 

de construção que se adequavam à imagem urbana que se 

procurava para a cidade e com as condições de saneamen-

to necessárias para a relocalização dos indígenas (MENDES, 

2011, p.254). Tal decisão política teve como imagem o bairro 

indígena modelo, que ficou conhecido como caniço melhora-

do, situado em Munhuana, junto aos limites da cidade. Este 

modelo tinha uma planta em U e uma distribuição radial que 

permitia uma maior vigilância por parte da polícia cujo posto 

se situava no centro da respectiva planta.

O desenho planimétrico da cidade de 1940 apresenta 

a verdadeira dimensão e configuração da urbe, incluindo o 

traçado de todos os bairros informais legais de caniço, que 

demonstrava estar longe dos planos de traçado regular pro-

postos até à data.

A definição do edificado na década de (19)40

Segundo os registos de 1947, apresentados por Alexan-

dre Lobato, a cidade de Lourenço Marques contava com “três 

mil casas de alvenaria e trezentas de zinco e madeira,” mas na 

cidade expandida para os subúrbios – para além da Circun-

valação – contavam-se setecentas casas de alvenaria e mil e 

quinhentas de madeira e zinco, dando-se também este ano 

o boom da construção em altura, substituindo (como já ha-

via sido referido anteriormente) os velhos casarios e edifícios 
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27. Planta do Bairro Indígena, 1940 28. Vista Aérea do Bairro Indígena Munhuana, 1940



térreos, por edificado arquitectónico moderno, em conjunto 

com o aperfeiçoamento dos arruamentos, que apesar de in-

completos, eram asfaltados.

Até então, grande parte da malha urbana era pontuada 

por moradias de diversos tamanhos e formas. No entanto, 

conjuntos distintos eram encontrados nos bairros Alto Maé, 

Central, Alto Maxaquene, Ponta Vermelha, Polana e subúr-

bios. Cada bairro tinha uma configuração e traçado de dife-

rentes épocas e funções, o “alto Maé e Central, surgidos com 

o ‘Plano Araújo’, faziam parte de uma superstrutura de cidade 

onde as áreas residenciais não tinham destaque no conjunto; 

o Alto de Maxaquene surgira como elemento de transição 

entre dois momentos e traçados distintos. A Ponta Verme-

lha e Polana tinham sido implementadas como estruturas 

residenciais, nas zonas mais salubres da cidade, destinadas 

principalmente à população europeia. O bairro Central, ocu-

pado principalmente pelos negociantes de origem indiana, 

continha muitas casas de madeira e zinco, apresentando os 

terrenos adjacentes, em capim, um certo desleixo e menor 

limpeza; no Alto Maé existia um misto de moradias de carác-

ter provisório, de madeira e zinco e de alvenaria e cimento.” 

(MORAIS, 2011).

A partir desta década, anuncia-se a alteração das priori-

dades em termos de edificado, dando-se cada vez mais im-

portância à componente comercial dos edifícios construídos 

a nível de rés-do-chão e modifica-se a cércea, assistindo ao 

crescimento dos edifícios para os cinco pisos.

29. Vista Aérea: edif. em altura

30. Vista Aérea: edif. em altura

31. Planta de Lourenço Marques, castanho: Alto Maé, cinza claro: Central, cinza escuro: Polana 32. Vista Aérea: edif. em altura



O aparecimento do Gabinete de Urbanismo Colonial

O ano de 1947 é repleto de momentos importantes na 

história da cidade, tendo como maior referência a entrada 

em cena do arquitecto Joaquim Aguiar (autor do conheci-

do Plano Aguiar), que, a partir de Lisboa, dirigia os trabalhos 

criados pelo Gabinete de Urbanismo Colonial (GUC).

Este gabinete tinha como principal objectivo transmitir o 

poderio político colonial através da implantação de edifícios 

da função institucional e administrativa e das regras urbanís-

ticas e arquitectónicas. Esta acção enquadra-se no “Apogeu 

do Planeamento Urbano” do Estado Novo, nesta época pela 

qual o urbanismo português estava a passar. Era também 

intuito do GUC sediar, no local da intervenção, a equipa de 

trabalho envolvida no novo plano urbanístico e que este fos-

se o reflexo da interpretação do estilo de vida de Lourenço 

Marques, pelo olhar e experiência da equipa de trabalho.

O Plano Aguiar, 1952

Com a chegada de Joaquim Aguiar e a constatação da 

situação pouco regulada da malha urbana da cidade, o re-

cém-criado GUC delineia um novo Plano moderno e que 

continha três importantes premissas: “a) reestruturação do 

preexistente, por complementação e reforço da imagem ur-

bana através do edificado excepcional e do redesenho dos 

espaços públicos; b) consolidação das periferias, de ocupa-
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34. Planta do Centro Cívico

35. Perspectiva do Centro Cívico 36. Plano Geral de Urbanização de Lourenço Marques, de Joaquim Aguiar, 1952 



ção incaracterística, por via da tipologia habitacional; c) pro-

posição de novas áreas, predominantemente de carácter re-

sidencial, de acordo com as teorias das novas cidades-jardim 

e, mais particularmente, no conceito das ‘unidades de vizi-

nhança’, transportada pragmaticamente para os bairros indí-

genas (…)” (MORAIS, 2011). O intuito deste plano era desen-

volver e embelezar a ‘cidade dos brancos’ ao longo do litoral, 

dando-lhe o aspecto magistral e de imponência, à imagem e 

semelhança do Estado Novo Metropolitano - cariz que não 

continha até ao momento - e como complemento ordenar as 

áreas de ocupação indígena do interior da cidade. 

Introdução do conceito de Metrópole e suas consequên-
cias na cidade

É na década de 60 do século XX, que se introduz o con-

ceito de metrópole, uma vez que a capital cresce e abrange 

novos limites territoriais, como a cidade de Matola, maiorita-

riamente industrial.

Como se pode observar na evolução da metrópole, sem-

pre que esta se desenvolve em termos urbanísticos, este 

desenvolvimento está intimamente ligado ao crescimento 

populacional, com o forte incremento da construção em al-

tura; é nesta época que o bairro Sommerschield começa a 

ser edificado. Devido ao crescimento económico e às trocas 

comerciais, o porto sofre novas obras de alargamento, com 

capacidade para receber cerca de sete milhões de toneladas, 

sendo que a relação comercial e industrial com África do Sul 

acentua-se pela proximidade geográfica – o próprio pólo in-

dustrial localiza-se o mais próximo da fronteira com este país, 

dentro dos limites da cidade.

Com o crescente fluxo de indígenas que se estabelecem 

na periferia da cidade e o crescente teor problemático que 

esses assentamentos criam, é dado a Lourenço Marques (tal 

como a Luanda, Porto e Lisboa) o estatuto de grande cida-

de, o que se traduz numa maior flexibilidade e autonomia 

ao nível da gestão urbana e municipal, “para a condução de 

uma melhor administração, procede-se a uma nova divisão 

administrativa da cidade dividindo-se em três zonas de pro-

blemática/intervenção específica: Zona Urbana (dividida em 

duas freguesias – Nossa Senhora da Conceição e Alto Mahé), 

Zona Suburbana (correspondendo a Junta Local de Mahua-

na) e Zona Rural (correspondendo o Posto Administrativo de 

37. Porto e Caminho-de-Ferro, início 
do século XX

38. Porto e Caminho-de-Ferro, início 
do século XX 

39. Porto e Caminho-de-Ferro, início 
do século XX



Benfica). No entanto, as áreas administrativas suburbanas, 

maioritariamente ocupadas pelos indígenas não assimilados, 

de habitação informal, continuavam fora da alçada adminis-

trativa da Câmara Municipal, apesar de alguns esforços para 

que fossem incluídos nessa esfera.” (MENDES, 2011, p.266). 

Neste plano urbanístico, tenta-se resolver os graves pro-

blemas de salubridade e saneamento básico na cidade, inti-

mamente ligados aos problemas de habitabilidade existentes 

nas zonas acima referidas. Tal foi efectuado através da demo-

lição de grandes áreas pertencentes aos subúrbios e da ex-

pansão das áreas residenciais com grandes áreas verdes, que 

permitissem garantir os princípios de salubridade modernos.

O traçado da malha urbana assume-se disciplinador, tanto 

na reestruturação do existente como no desenho da rede vi-

ária e formal, pela estrutura funcional que comporta todo um 

zonamento bem definido, integrando diferentes tipologias 

edificatórias nas diferentes funções de determinada zona, 

como são exemplo o edificado contínuo junto das áreas de 

serviços, comerciais, administrativas e espaços verdes asso-

ciados à zona de lazer de apoio às habitações e as moradias 

unifamiliares isoladas nas zonas residenciais.

O lote, um dos elementos constituintes das directrizes 

do plano, torna-se uma unidade reguladora no loteamento 

do espaço habitacional, sendo as suas dimensões: 1200 por 

750 metros mínimos.

São projectadas novas zonas verdes, além das já pensadas 

de apoio às zonas residenciais e às novas infra-estruturas (es-

colas, equipamentos, estádios, etc.), denominadas “reservas”, 

que servem a divisão da cidade de ‘cimento’ com os bairros 

indígenas, ou de ‘caniço’ – como são mais conhecidos.

O impacto da Guerra Colonial no urbanismo da cidade

No início da década de 1960 inicia-se a Guerra Colonial 

e aqui começam os esforços para melhorar as condições 

de habitabilidade dos bairros indígenas (que correspondem 

a grande parte do território habitado da capital), inseridos 

nos subúrbios da cidade, ainda que de uma forma muito 

precária e disfarçada, servindo de fachada à tentativa de 

manter o domínio sobre estes terrenos e população. Assim, 

Matola, Machava e Munhuana vêm as suas habitações e vias 

melhoradas, e criadas ligações eléctricas, a rede de água 

pública melhorada, serviços assegurados e a construção 
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de novas escolas e igrejas, não deixando de ser estes 

melhoramentos superficiais, uma vez que é toda a área 

consolidada da cidade (baixa e zona central) a que recebe 

maior atenção neste novo plano, existindo uma reestrutu-

ração e redefinição completa de todas as actividades, infra-

-estruturas e zonas verdes de lazer (MENDES, 2011, p.268).

Esta diferenciação deve-se à procura da definição clara 

dos limites físicos e culturais entre a cidade “cimento”4 e a 

cidade “caniço”5. O cultivo desta segregação vem da propo-

sição de que o modo de vida dos indígenas é inadequado, de 

acordo com as políticas do Estado Novo, delegando a zona 

habitacional da dita “mão-de-obra” da cidade para lá dos 

seus limites, junto às principais vias de acesso. A tentativa de 

uniformizar a cidade e diluir estas diferenciações grosseiras 

entre os colonos e os indígenas cai por terra durante este 

período.

Analisando o Plano Aguiar percebe-se agora que o mesmo 

é bastante limitado, e que não conseguiu prever a expansão da 

cidade interna. No que concerne aos seus limites, tornando-se 

obsoleto, na medida em que não continha mecanismos legais

4
 Cidade de “cimento” refere-se à cidade dos colonos – dos brancos, feita maiori-

tariamente com materiais construtivos com maior durabilidade, como o cimento e 
o aço.
5 

Cidade de “caniço” refere-se à cidade dos moçambicanos – dos negros, erigida 
em materiais construtivos pobres, de origem vegetal como palha, madeira, capim, 
argila ou cal, sendo que estes materiais foram mais tarde substituídos pelos blocos 
de tijolo e cimento, as chapas de zinco e as telhas.
Caniço pertence à família das canáceas, sendo semelhante a uma cana mas com 
uma espessura mais fina que a normal.

43. Igreja de Polana

44. Edifício TAP

46. Banco Naciona de Moçambique45. Planta com a Divisão Administrativa de Maputo em 1968



 que contestassem a especulação de terrenos, fragilizando-o a 

ponto de ser necessária a sua reformulação. Dos poucos pon-

tos presentes neste Plano, que realmente foi implementado, 

foi “a rede viária principal, implementada através do prolonga-

mento do traçado existente e de novos traçados, repercutin-

do-se num contínuo de leitura formal com carácter definitivo e 

autocrático, embora sem suporte adequado de gestão, vindo a 

constituir uma futura base do ordenamento urbano de Mapu-

to, acompanhada por um quadro regulamentar que assumia, 

pela primeira vez, o edificado colectivo em altura, a par da den-

sificação da ocupação do quarteirão” (MORAIS, 2011).

Esta reformulação surge com o Plano Director de Urbani-

zação, mais conhecido como Plano Azevedo – do Engenheiro 

Mário de Azevedo, aprovado em 1972.

O Plano Azevedo, 1969

À semelhança do Gabinete de Urbanismo Colonial, 

em 1964, é constituído o Gabinete de Urbanização da 

Câmara, que teria a função de rectificar o Plano Geral de 

Urbanização acompanhado de alguns planos parcelares. 

Todo este processo culmina com a criação do Plano Director 

de Urbanização, coordenado por Mário de Azevedo. Este 

novo plano desenvolve-se a partir da análise do crescimento 

e ocupação populacional no território.
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47. Edifício do Arq. Pancho Guedes

48. Edifício do Arq. Pancho Guedes

49. Edifício do Arq. Pancho Guedes 50. Plano Director de Urbanização de Lourenço Marques, de Mário Azevedo,1969



Procura definir a zona histórica e baixa como o centro nu-

clear da cidade, regrado por normativas municipais e arran-

jos urbanísticos que mantenham a estrutura reticulada dos 

arruamentos, reservando determinadas zonas para trânsito 

de peões, os edifícios de maior valor patrimonial, edifican-

do os restantes segundo novos parâmetros arquitectónicos 

mais adequados, esquecendo os modelos datados do pas-

sado, e “o carácter de vida local e o cunho arquitectónico 

que individualizam esta zona” (AZEVEDO, 1969). Realiza-se 

uma proposta de estruturação viária, rodoviária e ferroviária, 

feita com os traçados preexistentes, não esquecendo da li-

gação com os aglomerados que envolvem a cidade e se tor-

nam parte da área metropolitana abrangente. A ocupação do 

solo centra-se no correcto zonamento segundo as funções 

dominantes da cidade - residencial, industrial, recreativa e 

comercial.

Neste mesmo plano, dá-se a definição das áreas de im-

plantação das habitações tradicionais ou de caniço, com pla-

nos regularizadores do território definindo as zonas de equi-

pamentos, zonas habitacionais com restrição de fogos (60 

por hectare), com as respectivas medidas de salubridade e 

de segurança pré-definidas, precavendo o sobrepovoamento 

que se vinha a sentir com o crescimento acelerado destas 

áreas habitacionais.

O Bairro de Caniço

Ao contrário do que havia acontecido entre o tempo de 

criação e implementação do Plano Aguiar até este momen-

to, a integração dos bairros de caniço no contexto urbano 

é agora uma prioridade. Dentro das diversas alterações fei-

tas ao Plano anterior, o “plano-imagem” é substituído pelo 

“plano de gestão”, numa vertente pluridisciplinar, procurando 

que a integração das zonas residenciais dos autóctones no 

quadro abrangente do traçado da cidade de Lourenço Mar-

ques (MORAIS, 2011, p.172). O ponto acima especificado 

será um dos principais motes de trabalho e de procura de 

solução a partir do presente Plano Urbanístico. 

Este tipo de bairro, assente nos subúrbios da cidade (de 

“cimento”), surge da necessidade de albergar toda a popu-

lação que trabalhava no centro da cidade e que não tinha 

meios económicos para sustentar aí uma moradia, sendo que 

muitos destes trabalhadores vinham dos arredores de Lou-

51. Palhota Rectangular em Maputo

52. Palhota Circular em Maputo

53. Casa de ‘Caniço Melhorado‘ em 
Maputo



renço Marques em busca de trabalho e de melhores condi-

ções de vida do que as que tinham nas aldeias vizinhas.

O bairro de caniço era edificado de acordo com as ca-

pacidades financeiras dos seus moradores. De organização 

espacial irregular, feita entre caminhos pedonais e ruas com 

capacidade para automóveis, continha três tipologias habita-

cionais, a palhota, a barraca e a casa, correspondendo cada 

uma ao tipo de vida do seu dono (MORAIS, 2011 p.182).

As palhotas e as barracas estavam ligadas à população 

ainda com forte raiz indígena, que reflectia as suas influên-

cias vivenciais no tipo de habitação que construíam, enquan-

to as casas eram construídas por aqueles que, dentro dos 

limites que se impunham pelo tipo de vida e trabalho que 

tinham, conseguiam aceder a materiais de sucatas e com 

preços acessíveis, possibilitando a construção, ainda que fa-

seada, da casa com melhores condições habitacionais. 

Um outro problema deste tipo de bairros é a completa 

falta de equipamentos e serviços de apoio à população, bem 

como a falta de saneamento e em muitos casos de instalação 

eléctrica e acesso a transportes públicos.

Definido no Plano Aguiar, o bairro de caniço passaria a ter 

um estatuto urbano, elaborando-se estudos que faziam dis-

tinções culturais, étnicas, económicas e por aí adiante, com 

o único propósito de fazer destas zonas, áreas sub integra-

das, sob controlo jurídico e social, por meio da implantação 

de infra-estruturas com essa finalidade, com a ambiguidade 

de nem pertencerem à cidade em pleno, nem serem mato 

completo.

No momento em que Mário Azevedo começa a delinear 

o novo plano urbanístico, dá-se início ao estudo, análise e 

diagnóstico para a fundamentação correcta do zonamento 

proposto para a cidade (MORAIS, 2011 p.187). O plano ge-

ral urbanístico passa a ser acompanhado por planos parcela-

res, direccionados a áreas críticas e/ou prioritárias de inter-

venção.

O “caniço” torna-se elemento integrante da cidade, ainda 

que conotado como área marginal, mas com o propósito de in-

clusão e enquadramento, segundo políticas de requalificação 

do existente e criação de novas infra-estruturas, mediante a 

densidade populacional dos bairros. 

Aparece agora uma nova dinâmica expansionista no Ca-

niço e novos centros de serviços completos por habitações 

colectivas, complementando os há muito existentes, bairros 
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54. Barraca em Zinco e Madeira

55. Barraca em Zinco e Madeira

56. Casa Básica em Alvenaria e 
Zinco



residenciais unifamiliares, por meio dos novos centros urba-

nos e da propagação de novas tipologias edificatórias, alte-

rando e dinamizando a morfologia e forma da cidade. 

É em momentos como o vivido em Moçambique a partir 

desta década, nomeadamente em Lourenço Marques, que 

percebemos o instrumento poderoso que o urbanismo se 

pode tornar, ou não, nas mãos de quem detém o poder.

Há muito que se sentiam as consequências da Guerra 

Colonial em Lourenço Marques, espalhadas por diversos ter-

ritórios africanos sob domínio português, e a população des-

contente e em luta pela liberdade estava instalada na perife-

ria da cidade, o que levava as autoridades municipais a tentar 

amenizar os ânimos e o desagrado desta faixa populacional 

em relação aos colonos, por meio de arranjos urbanísticos.

Tal situação não teve muito impacto, no panorama geral, 

tendo em conta que Moçambique acaba por se tornar inde-

pendente em 1975. No ano seguinte a capital de Moçambi-

que muda de nome, assumindo o nome de um rio que desa-

gua na sua baía, homónimo de um antigo reino pré-colonial: 

Maputo.

No entanto, a cidade continua a registar o crescimento 

desmesurado da sua periferia após a independência e du-

rante a guerra civil que se inicia quase imediatamente após 

a sua libertação das amarras portuguesas, quer pela procura 

de emprego, quer pela procura de segurança.

A degradação acentua-se pela falta de manutenção, pes-

soal qualificado e de meios financeiros, estando a construção 

civil praticamente paralisada até ao final de 1990.

Êxodo Rural e tentativa de resolução das suas implicações

Com este crescente êxodo rural que se faz sentir em 

Maputo, a periferia torna-se local de intervenção urgente. 

O governo, com o apoio das Nações Unidas, projecta um 

plano urbanístico para as áreas seleccionadas de primeira in-

tervenção, na periferia, Maxaquene e Polana Caniço. Este 

plano procura garantir: “melhores condições de salubridade 

e prevenção de risco de incêndio, construindo infra-estrutu-

ras básicas como estradas, canalizações e ligação à rede eléc-

trica, a construção de equipamentos sociais como escolas e 

creches e, finalmente, estratégias para assistência na cons-

trução de habitação, permitindo que o bairro evoluísse para 

construções consolidadas de cimento o que efectivamente 

57. Área mais afastada do Centro 
Urbano - Periurbana

58. Área mais afastada do Centro 
Urbano - Periurbana

59. Área entre o Centro Urbano e a 
Zona mais afastada - Suburbana



tem vindo a acontecer” (MENDES, 2001).

A concessão de habitação à população que chega à cida-

de não se fica por aqui, chegando o governo a disponibilizar 

terrenos a famílias carenciadas, para que estas possam cons-

truir a sua própria casa, bem como a cedência de edifícios 

abandonados pelos portugueses após a guerra colonial a vá-

rias famílias que viviam nos caniços, redistribuindo assim as 

propriedades e tentando colmatar o problema da habitação 

na cidade (MENDES, 2001). No entanto, esta procura de so-

luções não é suficiente, uma vez que a maioria da população 

não tem poder financeiro para construir com materiais dura-

douros, propagando-se o uso de materiais perecíveis como o 

caniço. A par do crescimento da população, crescem também 

aos bairros informais, que sofrem mutações materiais, dado 

que os materiais tradicionais de construção são cada vez 

mais escassos e permitindo a entrada de materiais que são 

comercializados a preços mais acessíveis e mais resistentes, 

como o cimento, o tijolo e o zinco.

Em 1986, com a alteração das Câmaras Municipais para 

Conselho Executivo e com a reforma administrativa, as áreas 

rurais circundantes às cidades passaram a ser consideradas 

áreas urbanas para que as cidades pudessem crescer.

Maputo após a Guerra Civil

Após a Guerra Civil e com a assinatura dos acordos de 

paz, Moçambique começa a erguer-se e a entrar num pro-

cesso de desenvolvimento enquanto país e, consequente-

mente, Maputo começa a sentir os benefícios e a cicatrizar 

a sua área urbana. Sente-se o progresso da construção, com 

o aparecimento de novas infra-estruturas, áreas comerciais e 

com a recuperação das pré-existentes.

Com o enriquecimento da população moçambicana esta-

belecida em Maputo, a cidade consolidada começa a esten-

der-se e a retirar espaço à zona suburbana da cidade, devido 

à especulação imobiliária e à corrupção, fazendo com que 

muitas famílias com menores recursos sejam deslocadas para 

zonas mais distantes da cidade, com condições de vida pio-

res que as que tinham anteriormente.

A cidade tende a expandir-se não só para o interior, ocu-

pando a referida área suburbana, mas também reedificando 

a área tomada ao mar (como proposto, aliás, no Plano Aguiar 

de 1952), com novos edifícios e a renovação dos já existen-
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62. Centro Urbano de Maputo

60. Área entre o Centro Urbano e a 
Zona mais afastada - Suburbana

61. Centro Urbano de Maputo



tes, mas em más condições de conservação, muito devido ao 

investimento chinês que começa a fazer-se sentir com mais 

intensidade ao longo dos últimos anos e que parece estar 

para ficar.

Decorridas todas estas etapas no crescimento urbano da 

cidade de Maputo, percebemos que a evolução do mesmo 

assenta em duas grandes perspectivas, o traçado da estrutu-

ra viária e a tipologia edificatória. Ao longo destes momentos 

no panorama urbanístico, compreendemos a clara separação 

entre o urbanismo e a arquitectura, estando o primeiro liga-

daoa uma dominante técnica e a segunda a uma dominante 

artística, coexistindo temporalmente mas sem se interpela-

rem no processo.

Para isto, muito contribuiu a presença dos engenheiros 

militares que fizeram parte das equipas de trabalho dos gran-

des Planos Urbanísticos para a cidade, focando-se no uso do 

traçado regular como infra-estrutura urbana local e regional 

no desenho urbano. Foi através da prática do traçado dos 

planos que foi possível atingir a continuidade urbana, assi-

milando os elementos primários do plano anterior ao subse-

quente de forma lógica e bem-sucedida.

Nas palavras de Morais (2011, p.193), “do facto ao acto, o 

desenho do traçado adquiriu uma dinâmica processual invul-

gar, resultante da permanente reinterpretação das tensões 

em presença, gerindo as continuidades espácio/formais num 

quadro temporal, onde os planos constituíram os instrumen-

tos para a sedimentação do dispositivo morfológico evoluti-

vo: o quarteirão, que se adequa às diferentes escalas urba-

nas, conferindo à cidade uma identidade única.”. 
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C I DA D E  FO R M A L E 
C I DA D E  I N FO R M A L
A Urbanização como Introdução à Discussão do Conceito 
de Cidade

O aparecimento das primeiras civilizações marca o início 

do processo de urbanização, no entanto, é complicado datar 

este acontecimento visto que vários autores têm opiniões 

diversas em relação ao assunto.

Se para alguns arqueólogos, o início da urbanização se 

deu com o aparecimento dos primeiros povoados junto aos 

rios, aproveitando as boas condições agrícolas do terreno, 

outros arqueólogos defendem que estes não surgiram jun-

to a grandes vales aluviais, mas sim, em áreas montanhosas 

que delimitavam a área fértil que, ao que tudo indica, seriam 

junto das montanhas do Irão, Iraque, Israel, Jordânia e Síria 

(ABIKO, citado por CAMAZ, 2013, p.5).

Ao longo dos séculos os aglomerados populacionais pas-

saram progressivamente destas localizações e de estarem 

condicionados pela religião e pelo sagrado para se transfor-

marem cada vez mais em representações sociais, hierárqui-

cas de acordo com os valores seguidos pelas comunidades 

(DIAS, 2012, p.1).

Será no século XI que estes aglomerados tomam uma for-

ma considerável, sendo a partir desse momento que surge 

a cidade medieval, campesina na sua constituição e vivendo 

sob o poder feudal. Desta forma, no contexto ocidental, o 

natural crescimento destas cidades leva a adaptação da sua 

política dando assim lugar à cidade burguesa (ALMEIDA, ci-

tado por CAMAZ, 2013, p.5).

Esta cidade era maioritariamente constituída por imigran-

tes com diversos ofícios que se estabelecem em definitivo 

nos centros, o que leva ao desenvolvimento comercial destas 

zonas (muitas vezes costeiras, junto a portos, o que facilita 

a exportação e a transacção de bens para outras cidades e 

regiões).

Com o crescimento populacional, impulsionado pela ofer-

ta de trabalho e de melhores condições de vida dadas pelo 

centro urbano, ao contrário do que acontecia nos meios ru-

rais, estas cidades necessitam de mais espaço edificado. No 



entanto, a construção de muralhas necessária para a protec-

ção desta crescente população limitaram o espaço, conten-

do a expansão territorial necessária. Estes melhoramentos 

foram possíveis com a contribuição da população que passa 

a ter um papel na manutenção e desenvolvimento dos bens 

da cidade (BARREIROS, citado por CAMAZ, 2013, p.5).

Neste sentido a urbanização adquiriu personalidade legal 

e jurídica própria. Segundo Goitia (1982) esta nova organiza-

ção surge, num primeiro momento, como associação privada, 

que depois encontra nos bispos e príncipes feudais os con-

dutores do poder público, desenvolvendo um Estado com 

leis próprias, superior às prerrogativas da população.

Paralelamente, a arquitecta Maricato (2009, p.1) descre-

ve o urbanismo como um agrupamento de comunidades em 

relação à vivência numa área urbana. Deste modo, para os 

sociólogos o urbanismo inclui três componentes, tais como, 

a dimensão, a densidade e a heterogeneidade da população. 

Em síntese, podemos considerar que o conceito/processo 

de urbanização desde sempre esteve associado a um “pro-

cesso dinâmico e complexo de concentração de população 

num determinado espaço a partir do seu situ original, supo-

sição que parte da ideia de que, originalmente, a distribuição 

da população no território era de carácter disperso e rural” 

(ARAÚJO, 2003, p.163), prevalecendo até ao momento o 

contraste entre rural-dispersão e urbano-concentração. 

Não só a Urbanização tem sido um conceito muito discu-

tido, também o conceito de Cidade é até aos dias de hoje um 

tema em constante mutação.

A Procura do Conceito de Cidade

Este conceito é pensado desde o tempo dos antigos filó-

sofos e pensadores não existindo um termo definitivo que 

encerre nele todas as variantes e características que o nome 

cidade abrange. Esta varia de país para país, existindo diver-

sos modelos de cidade, com grandes diferenças entre eles 

que tornam difícil a existência de uma definição concreta dos 

mesmos.

Em termos genéricos, considera-se uma cidade um es-

paço político-administrativo urbanizado que concentra nela 

diversos serviços, desde culturais, religiosos, infra-estrutu-

rais, sendo também o centro de diversos fluxos e actividades 

sociais (GOITIA, 2003, p.32).
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Pelas palavras de Leonardo Benévolo (2006, p.27), esta 

sobreposição de funções advém dos diversos feitos dos seus 

habitantes ao longo do tempo que se justapõem no contex-

to urbano. Esta justaposição surge de maneira a adaptar as 

necessidades e interesses à estrutura formada, que muitas 

vezes está presente no centro urbano. No entanto, por ser 

recorrente a sua presença neste centro não implica que a 

dinâmica territorial seja exclusiva do centro da cidade.

Contudo, por cidade não ser um termo estanque e estan-

do em constante discussão, é difícil tentar materializar um 

ponto de vista concreto acerca do tema.

Actualmente tornou-se obsoleto definir cidade como 

uma forma de organização social, cuja ocupação territorial é 

densa, com um centro, tornando-se um “interior” confinado, 

mais adequado seria aproximar cidade de urbanização pois 

esta “progride não estando dependente do factor proximi-

dade de elementos que a compõe, uma vez que as infra-es-

truturas (exemplo: estradas, redes de telecomunicação, água, 

etc.) conseguem alcançar territórios mais vastos e distantes. 

Assim, o urbano é um “exterior”, desconfinado, antagónico à 

passagem da cidade amuralhada.” (PORTAS, DOMINGUES, 

2003, p.21). 

Como já foi referido acima, a dificuldade na definição de 

cidade levou ao estudo de diversos autores que ao longo 

dos séculos fizeram deste tema o seu caso de estudo, levan-

do-nos mais tarde a compreender que seria mais produtivo 

olhar sobre o conceito por meio dos diferentes tipos de ocu-

pação territorial. Estudar os diferentes tipos de cidades ou 

aglomerados populacionais, se quisermos ser mais correctos, 

encontrando os pontos comuns e as divergências entre eles 

é, também, uma forma de definição deste conceito polissé-

mico.

Vemos ao longo da história da Arquitectura e do Urbanis-

mo, a procura do desenho da cidade ideal pela mão de alguns 

arquitectos como Vitrúvio, Ebenezer Howard, Le Corbusier, 

Frank Lloyd Wright e Buckmister Fuller, que criaram muitos 

deles cidades utópicas para sociedades ‘idealistas’ que pro-

curavam alimentar uma melhor cidadania, permitindo-lhes 

superar as suas próprias carências. No entanto, até estes 

modelos se revelaram visões redutoras das cidades, uma vez 

que não correspondiam à diversidade e complexidade da so-

ciedade moderna (ROGERS, 2000, p.17). 

Fernando Goitia (1982, p.2) refere, e bem, que “pode es-



tudar-se uma cidade sob um número infinito de ângulos. O 

da história: «a história universal é história de cidades», dis-

se Spengler; o da geografia: «a natureza prepara o local e o 

homem organiza-o de maneira a satisfazer as suas necessi-

dades e desejos», afirma Vidal de la Blache; o da economia: 

«em nenhuma civilização a vida das cidades se desenvolveu 

independentemente do comércio e da indústria» (Pirenne); 

o da política: a cidade, segundo Aristóteles, é um certo nú-

mero de cidadãos; o da sociologia: «a cidade é a forma e o 

símbolo de uma relação social integrada» (Mumford); o da 

arte e arquitectura: «a grandeza da arquitectura está ligada à 

da cidade, e a solidez das instituições costuma avaliar-se pela 

dos muros que as protegem» (Alberti).”

Já para M. Poète, historiador parisiense a cidade é o ob-

jecto de estudo do urbanismo, este considerado como a “ci-

ência das cidades”. Assim, a cidade é um “ser humano colec-

tivo, que evolui através das idades (…) um ser que vive sobre 

a terra e da terra, o que significa que aos dados históricos 

devem-se acrescentar dados geográficos, geológicos e eco-

nómicos (…)” (HAROUEL, 1990).

Todas estas opiniões distintas apenas reforçam a ideia de 

que o estudo da cidade deve sempre ser feito através de 

várias perspectivas por forma a criar uma definição o mais 

completa e ampla possível do objecto de estudo.

A Cidade como um Condutor para a Dualidade

Desde a Revolução Industrial que as cidades começaram 

a crescer e a expandir-se de forma exacerbada, uma vez que 

a diversidade e especificidade de actividades que nelas con-

centravam atraíam a população rural levando inequivoca-

mente a uma alteração dos padrões de ocupação espacial.

Isto provocou uma mudança no modo de vida que era 

habitual até à data, conduzindo a um processo de desurba-

nização pela expansão exagerada dos núcleos urbanos. Esta 

expansão que atingiu principalmente a periferia, tornou a 

cidade urbanisticamente inadequada, sem o devido planea-

mento e com políticas urbanas desadequadas, gerando a dita 

cidade em mancha de óleo – que se espalhava um pouco 

por todo o lado, sem um rumo lógico de expansão regrada e 

planeada (DOMINGUES, 2003, p.23). 

Todo este processo leva à constante segregação social 

por todo o território, separando classes sociais por deter-
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minadas zonas em que a população mais desfavorecida se 

instala nos meandros da periferia, enquanto a restante po-

pulação conquista os espaços no centro urbano. Isto gera a 

hierarquização das classes e consequentemente o problema 

urbano relativo a esta dualidade territorial (CAÇOILA, LOU-

RO, 2007, p.16). 

Dos factores que têm contribuído para a proliferação des-

te fenómeno segregador é de destacar o êxodo rural, a di-

minuição do nível de vida das populações urbanas e a recor-

rente incapacidade do Estado de resolver estes problemas.

A falta de políticas adequadas em termos económicos, so-

ciais e urbanos gera estes desequilíbrios no desenvolvimen-

to habitacional e na desorganização territorial, devastando o 

meio ambiente e permitindo a privatização do espaço públi-

co, levando à insustentabilidade e falta de qualidade de vida 

de uma parte significativa da população da cidade (CAÇOI-

LA, LOURO, 2007, p.16).

De acordo com dados recentes há indicação que a popu-

lação urbana já ultrapassou a população rural, consequente-

mente, todas estas pessoas necessitarão, de alguma forma, 

de alojamento nas cidades espalhadas por todo o mundo 

(DAVIS, 2006, p.191). Isto espelha a dificuldade de um cres-

cimento urbano planeado e igualitário para toda a população, 

aumentando o fosso de desigualdade existente entre os sec-

tores sociais e promovendo a exclusão social, uma vez que os 

mais prejudicados desta massificação da população urbana 

mundial serão os novos habitantes que vêm das zonas rurais 

e que serão obrigados a instalar-se em zonas periféricas com 

poucas ou nenhumas condições de vida, tendo em conta que 

a sua capacidade financeira não é de todo compatível com 

a vida citadina no interior dos grandes centros urbanos. Ac-

tualmente, a “cidade informal, e os subúrbios, passaram de 

acaso a verdadeira condição das cidades contemporâneas, 

desenvolvendo-se, nos diferentes países, com uma diversi-

dade de experiências, com tipologias, dimensões, caracte-

rísticas e modelos de apropriação particulares.” (CAÇOILA, 

LOURO, 2007, p.17) Contudo, todo este desenvolvimento 

não é sinónimo de inserção social na vida urbana por parte 

da população habitante das periferias, uma vez que mesmo 

junto à cidade estes sujeitos mantêm o modo de vida do 

campo no espaço urbano.

A cidade formal é uma cidade planeada, desenhada e de-

senvolvida com base em planos urbanísticos realizados por 



arquitectos, urbanistas, entre outros, que estão inseridos em 

órgãos governamentais que regulam e têm autoridade sobre 

a cidade.

Já a cidade informal, “um sector excluído dessas dinâmi-

cas, cujo desenvolvimento se processa com a mesma velo-

cidade, ou mesmo de forma mais rápida, mas sem as condi-

ções e benefícios equivalentes, da cidade formal, construído 

à sua margem, (…) ” (CAÇOILA, LOURO, 2007, p.19), é o 

resultado das estratégias de sobrevivência das populações 

desfavorecidas, que constroem espaços habitacionais, sem 

regra, nem plano urbano.

A Informalidade num Mundo dito Formal

Assentamento Informal é um conceito ambíguo cujo sig-

nificado é de difícil definição.

Como não há nenhuma declaração definitiva sobre o 

conceito de assentamento informal, este é um espaço que 

encerra nele uma série de factores que caracterizam essa 

mesma área, como a avaliação da natureza da estrutura, pro-

priedade da terra, a situação de posse, o tamanho das estru-

turas, o acesso a serviços e o uso do solo e seu zoneamento 

(MARX, CHARLTON, p.7).

A verdade é que os países em desenvolvimento têm so-

frido um processo de urbanização acelerado que provoca a 

concentração de população em determinadas áreas/cidades 

nestes países. Este processo de urbanização, tão caracterís-

tico em países industrializados, está a espalhar-se agora por 

todo o mundo criando desigualdades regionais, sendo que 

a canalização de investimentos para actividades económi-

cas mais rentáveis ainda provocou mais contradições sociais 

(HARVOY E SATTERTHWAITE, 1987).

Este problema é mais visível nas grandes cidades, dada a 

sua grande dimensão. No entanto, devido à fraca resposta 

por parte de governos nacionais e locais a esta situação, não 

conseguindo equipar todas as áreas habitadas com os servi-

ços e infra-estruturas necessárias, o número de habitantes a 

viver em condições miseráveis continua a crescer. Desta for-

ma, as cidades têm crescido a par e passo com os seus sec-

tores informais, uma vez que a associação destes mesmos 

sectores (habitação informal, trabalho informal e transpor-

tes e serviços informais) constitui uma economia informal/

paralela, que interfere directamente no crescimento destas 
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cidades (PAIVA, 2003, p.3). 

Ao longo dos anos, foram surgindo diversos tipos de as-

sentamentos informais – desde barriadas, villas miseria, cier-
ros, ilhas ou bairros de caniço, ou de lata – sendo estes o re-

flexo das diversas estratégias habitacionais produzidas por 

alguns sectores populacionais, com o fim de lhes ser possibi-

litado o acesso à cidade.

As Barriadas de Lima, Perú

As barriadas em Lima são elementos de um crescimento 

tipicamente acelerado numa cidade em transição económica. 

Estas são parte do subúrbio e, como todos os subúrbios da 

cidade moderna, as barriadas representam um impasse em 

relação à cidade consolidada (TURNER, 1988, p.123).

Contrariamente ao que comumente se pensa, grande par-

te dos assentamentos informais suburbanos e peri-urbanos 

das grandes cidades não são acampamentos temporários de 

imigrantes pobres vindos de zonas rurais, incapazes de en-

contrar trabalho e casa na cidade (FERNÁNDEZ-MALDO-

NADO, 2006, p.3).

O dono da barriada é um sujeito que, juntamente com a 

família fugiu da depredação do senhorio do bairro de lata 

onde vivia, graças a um emprego fixo, mais bem pago.

Estes bairros peruanos são o equivalente aos habitantes 

dos subúrbios das cidades do mundo industrializado. Cida-

des de industrialização incipiente ou do mundo em transi-

ção, como Lima, respondem de forma mais rápida às neces-

sidades da maioria pobre, ao contrário de cidades do mundo 

industrializado, como Chicago ou Nova Iorque (TURNER, 

1988, p.127).

Como a maioria da população em Lima é pobre - sendo 

que um quarto da população vive em barriadas - e o gover-

no não controla nem os recursos materiais nem os recursos 

humanos necessários para satisfazer as necessidades primá-

rias de habitabilidade, a população constrói as suas próprias 

habitações. Estas são construídas através do trabalho árduo 

dos seus moradores, que aproveitam todas as poupanças, 

investindo no desenvolvimento dos seus lares e consequen-

temente da edificação da comunidade. Comunidade, esta, 

que tem o seu próprio sistema de gestão e que, por esta ra-

zão, ignora muitas vezes quaisquer regras políticas ou forças 

de segurança que tentam, em vão, interferir na dinâmica e 
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destabilizar o seu funcionamento, que surgiu do esforço co-

lectivo dos vários moradores (FERNÁNDEZ-MALDONADO, 

2006, p.9).

As Villas Miseria de Buenos Aires, Argentina

Durante as décadas 30 e 40 do século passado, com o 

início da industrialização, a importação e as pequenas eco-

nomias rurais do interior argentino entram num processo de 

desaceleração, que provoca o surgimento de novos tipos de 

habitação e urbanização espalhados um pouco por toda a 

parte. Estes assentamentos, informais na sua génese, fica-

ram conhecidos como villas miseria ou villas de emergencia. 
As villas miserias correspondiam a um somatório de várias 

famílias que se iam agregando num dado espaço, sem qual-

quer planeamento ou traçado regular, localizadas maiorita-

riamente na periferia da cidade de Buenos Aires (GONZÁ-

LEZ, 2010, p.153).

Mas é nos anos (19)80 que aparece uma nova forma de 

urbanização informal na Argentina, com os característicos 

asentamientos populares. Estes surgem em terrenos periféri-

cos, com más condições ambientais, onde as restrições regu-

lamentares impedem os seus donos de os explorarem.

Estes assentamentos são formalmente regulares, pla-

nificados e divididos, tentando aproximar-se da quadrícula 

existente na área urbana formal. Estes são constituídos por 

pequenas casas e barracos feitos de madeira, placas de alu-

mínio e outros materiais recolhidos da sucata. As ruas, geral-

mente, não são pavimentadas e têm diversos arruamentos 

secundários que fazem a ligação a todos os cantos do bairro. 

Como dito acima, estas não têm qualquer tipo de saneamen-

to, existindo apenas alguns furos de água para uso da co-

munidade. A iluminação destes locais é precária, recorrendo 

a ligações clandestinas feitas à rede eléctrica da cidade. As 

habitações estão agrupadas desde pequenos grupos de ca-

sas precárias até comunidades organizadas, com milhares de 

moradores (GONZÁLEZ, 2010, p.153).

Os seus habitantes são habitualmente locais que não con-

seguiram melhorar a sua forma de subsistência, sendo obri-

gados a mudarem-se para locais onde poderiam suportar as 

despesas, ou habitantes das zonas rurais que se deslocaram 

para a cidade sem nenhum bem, em busca de melhores con-

dições de vida.
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A transformação da estrutura social e o empobrecimento 

dos vários grupos populacionais do país, fruto das medidas 

neoliberais da última ditadura militar e a política habitacional 

e de configuração urbana - que com a sua alteração e ajuste 

espoletou a irradicação das villas na cidade de Buenos Ai-

res, com o descongelamento dos juros dos empréstimos, a 

mudança das normas sobre o uso do solo, a dificuldade de 

acesso a créditos de habitação - entre outras medidas, espo-

letaram o surgimento dos asentamientos populares.
Estes assentamentos tiveram sempre diversos inter-

venientes, sendo visível a auto-organização dos mesmos, 

possível através da fundação de diversas associações de 

moradores. Este tipo de governação leva a uma forte terri-

torialização do espaço, existindo muitas nuances sociais de 

bairro para bairro, flutuando com o tipo de administração 

presente em cada um destes bairros.

“El nuevo mundo comunitario de los pobres urbanos” 

(SVAMPA, 2006) demonstra uma grande diversidade de ins-

tituições e entidades que interferem na organização social, 

política e económica destes assentamentos, existindo desde 

organizações de piqueteros6 com diferentes visões sobre a 

definição dos bairros, Organizações Não Governamentais, 

Igrejas católicas e pentecostais e entidades políticas, o que 

leva a disputas pela gestão do território. 

Consequentemente foram identificados três tipos de or-

ganização administrativa:

- A organização monolítica: correspondente às primeiras 

experiências, que com base na afiliação política das organi-

zações de piqueteros o bairro é recuperado, disputando com 

o Estado as formas de gestão do território. 

Estes são os assentamentos mais organizados e planifi-

cados.

- A organização vertical: esta organização surge no fim da 

década de 1980 expandindo-se por toda a década de 1990 

até aos dias de hoje, e produz e gere os assentamentos com 

base em redes de assistência, na forma de patrocínio por 

parte dos líderes políticos locais. 
6 

Piqueteros são activistas argentinos, que surgiram por meio de movimentos de 
trabalhadores ou desempregados, que se caracterizam principalmente pelo corte 
de ruas, impossibilitando a circulação por essas vias. As condições socioeconómicas 
são a principal causa para o surgimento destes grupos organizados de manifestan-
tes, uma vez que o deterioramento acelerado da qualidade de vida destes sectores, 
propiciou o crescente clima de frustração e protesto. Ou seja, o fenómeno dos 
Piqueteros tem explicação, não só pelo desemprego, como também pela presença 
de cunhas e de favorecimentos políticos, pelos erros na política social, e pela sua 
utilização política.
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Com eles são também criados programas de regulariza-

ção, habitação e assistência alimentar.

- A organização completa: dentro da qual coexistem di-

versos actores que cooperam e/ou disputam a gestão do 

território, tornando-o no tipo mais difuso de organização 

(GONZÁLEZ, 2010, p.159).

As Favelas do Rio, Brasil

Durante o século XIX, a decadência da produção cafeeira, 

a abolição da escravatura e o início da industrialização do 

país provocaram a deslocação de antigos escravos e euro-

peus para o Rio de Janeiro. Este fluxo populacional fez com 

que a zona central da cidade, à data, zona tradicional de cor-

tiços7, ficasse sobrelotada. Com isto, as autoridades políticas, 

na época, começou a perseguir os moradores destes cortiços 

e a desalojá-los, fazendo com que esta população começasse 

a construir as suas habitações nos morros da cidade.

Contudo, não foram só os moradores dos cortiços que se 

mudaram para os morros, também os soldados que regressa-

vam da Guerra de Canudos8 se juntaram a eles. E foi através 

destes últimos e da sua estadia no Morro da Providência que 

a palavra favela9 surgiu como sinónimo brasileiro de assenta-

mento informal. Dada a presença destes soldados, o Morro da 

Providência passou a ser conhecido como Morro da Favela, 

sendo que este nome ficou tão popular que, a partir da década 

de 1920, os morros cobertos por barracos e casebres 

7 
Cortiço é o nome dado a uma casa cujos quartos são alugados individualmente a 

famílias completas, com instalações sanitárias comuns. Regularmente ocupados por 
famílias de baixo rendimento, os cortiços são tecnicamente chamados de “habita-
ções colectivas precárias de aluguel” ou HCPA, segundo o Art.º171 da Lei Orgânica 
do Município de São Paulo.
8

 Nos finais do século XIX, a população do Nordeste brasileiro passava por um difícil 
período da sua história. As famílias não tinham rendimentos para se sustentar, ora 
pelo desemprego, ora pelos baixos rendimentos que tinham. Esta situação agravou-
-se pela seca que durou meses, prejudicando a actividade agrícola e a criação de 
gado, pela falta de apoio político às famílias mais carenciadas, e pelo aumento da 
violência consequente de toda esta situação. Este panorama social despoletou o 
início da Guerra de Canudos, que durou um ano (de Novembro de 1896 a Outubro 
de 1897), no interior do sertão da Bahia.
9 

Durante o conflito, estes soldados estiveram alojados numa região próxima de 
um morro chamado “Favela”, cujo nome também descreve uma planta, que crescia 
nessa mesma região. A planta era resistente, da família Euphorbiaceae, causava ir-
ritação quando em contacto com a pele, e era da espécie Cnidoscolus quercifolius, 
mais conhecida como árvore “faveleira”. Por ter sido um abrigo para várias pessoas 
que tinham estado envolvidas no conflito dos Canudos, o Morro da Providência 
passou a ser apelidado de Morro da Favela, tornando-se popular e dando o nome 
não só àquele, como a todos os outros morros com aquele tipo de construção 
existentes no Brasil.
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passaram a ser chamados de favelas (http://mundoestranho.

abril.com.br/materia/qual-foi-a-primeira-favela-do-brasil).

   A Guerra de canudos significou a luta e resistência das po-

pulações marginalizadas do sertão nordestino no final do sé-

culo XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam 

a situação de injustiça social que reinava na região (http://

www.suapesquisa.com/historiadobrasil/canudos_resumo.

htm, 2014).

Durante os séculos que decorreram até ao início do sé-

culo XX, este tipo de construção irregular, recém-formada, 

bem como antigos cortiços, eram vistas como um antro de 

criminalidade e um bom local de proliferação de doenças. No 

entanto, com a reconstrução e reformulação urbana da ci-

dade, muitos destes cortiços foram demolidos, fazendo com 

que as favelas crescessem de forma desmesurada.

Desde as primeiras construções nos morros até à actuali-

dade, muito se passou nestas áreas, muitos foram os gover-

nos que deram ordem de despejo e destruição das favelas, 

forçando o realojamento dos moradores noutros locais. Du-

rante todo este período, as transformações foram inúmeras, 

os materiais de construção foram sendo substituídos e o que 

eram barracos feitos de chapa passaram a ser construídos 

em cimento e telha, tal como foi feito um melhoramento das 

condições sanitárias e construtivas dos barracos que cons-

tituíam as favelas, à criação de comércio, infra-estruturas, 

acessibilidades, saneamento e redes eléctricas e de água, por 

forma a contribuir para estas melhorias na vida dos favela-

dos.

Infelizmente, apesar de todas estas tentativas e procu-

ra de intervenção nas zonas mais problemáticas das favelas, 

estas continuaram a ser um núcleo de criminalidade, passan-

do mesmo a ser centro do narcotráfico da cidade, piorando 

a situação de segurança e tornando-as ainda mais violentas 

(ARIAS, RODRIGUES, 2006, p.29).

Só a partir dos anos (19)90, com o número exorbitante de 

habitantes e a consolidação das favelas, o governo municipal, 

ao contrário do que vinha a ser feito, começou a procurar 

forma de urbanizar estes assentamentos. No entanto, como 

já havia sido referido anteriormente, começaram a surgir or-

ganizações que trabalhavam no sentido de melhorar as con-

dições de habitabilidade dos moradores, das infra-estruturas 

e serviços, bem como, a integração da polícia na vida destas 

pessoas, por forma a contornar o tráfico de droga existente e 



16. Favela Rocinha, Rio de Janeiro

17. Favela Rocinha, Rio de Janeiro

18. Vista da Rua de S. Victor, Porto

com vista a restabelecer a ordem e paz nestes locais.

Actualmente, as favelas são parte integrante da imagem 

da cidade carioca, fazendo já parte do seu desenho urba-

no. Pela sua composição em escarpa, a favela tem tanto de 

curioso como de impactante dado a sua construção sobre os 

morros, criando uma escadaria monumental que faz a trans-

posição entre o centro da cidade junto ao oceano e a zona 

mais alta da cidade (MATTOS, 2007, p.2).

Apesar de todos os problemas e restrições existentes 

devido às condições menos boas que nelas perpetuam e as 

quais serão muito difíceis de reverter pela forma enraizada 

como a população está estabelecida nestas zonas, as favelas 

tornaram-se um ícone não só pelo seu aspecto visual mas 

também por toda a ambiência existente nestes locais, uma 

vez que apesar de todos os problemas também subsistem 

muitas qualidades, como o companheirismo, a entreajuda, a 

noção de família e a simpatia e leveza com que levam a vida 

apesar de todas as adversidades, coisa que infelizmente não 

é tão visível nas zonas mais urbanizadas e desenvolvidas dos 

grandes centros urbanos e metrópoles.

As Ilhas do Porto, Portugal

À semelhança de muitos outros assentamentos informais 

espalhados um pouco por todo o mundo, o Porto é 

constituído ainda hoje por um dos mais peculiares tipos de 

habitações alternativas às ditas normais.

As ilhas do Porto “são por definição uma unidade urba-

nística de construção espontânea, não se identificando com 

nenhum tipo anterior de construção urbana ou rural” (SEI-

XAS, 1997, p.107). Estas são um tipo de habitação operária 

bastante distinta do existente noutras cidades industriais, 

ainda que com bastantes reminiscências de influências in-

glesas, dado que o seu esquema é muitas vezes associado às 

primeiras back-to-back houses, em Leeds (SEIXAS, 2010, p.4).

Não é possível datar exactamente o aparecimento da pri-

meira ilha no Porto, no entanto existem registos da sua exis-

tência ainda no século XVIII. Mas é nos finais do século XIX, 

com o desenvolvimento industrial e com a migração de mui-

ta população rural vinda do norte do país para a cidade do 

Porto que a procura de alojamento barato dispara, fazendo 

com que este tipo de habitação fosse um bom investimento, 

explorado por pequenos proprietários que viram neste negó-
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cio uma grande fonte de rendimento (TEIXEIRA, 1985, p.76).

As habitações acolhiam muitas vezes famílias grandes 

(muitas vezes de dez elementos ou mais), sendo que o es-

paço era diminuto. O lote comportava habitualmente, cinco 

metros e meio de largura por cem metros de comprimen-

to, sendo que a casa burguesa era construída nos primeiros 

trinta metros de comprimento e as ilhas nos restantes se-

tenta metros. Estas tinham ligação do extremo interior do 

logradouro até ao exterior através de um corredor feito pelo 

proprietário, com um a dois metros de largura, sendo lade-

ado pelas habitações de pequenas dimensões (muitas não 

chegavam a ter dezasseis metros quadrados) que albergavam 

estas famílias (PEREIRA, 2010, p.12).

Para além disto as ilhas não tinham qualquer tipo de sa-

neamento ou canalização e muito pouca ventilação e luz no 

seu interior, sendo que partilhavam entre eles uma casa de 

banho comum localizada fora das casas, e partilhavam o es-

paço vivencial com os seus animais domésticos.

Tudo isto, agregado à fraca escolarização e pobreza da 

população. Com o desenvolvimento da cidade em termos 

económicos, sociais e políticos as ilhas começaram a sofrer 

pequenas intervenções que melhoraram em muito as con-

dições habitacionais dos seus moradores. Não só um gran-

de número de moradores se mudou para outros pontos da 

cidade, para habitações com melhores condições, como a 

população que se manteve nas ilhas foi fazendo obras e me-

lhoramentos nas suas casas. Desde o aumento do espaço 

interior, aproveitando para comprar casas desocupadas e 

agregando às suas, como a construção de casas de banho 

no seu interior e o aproveitamento do espaço exterior para 

fazerem pátios comuns agradáveis, estas ilhas começaram a 

sofrer diversas alterações que contrariam grande parte do 

estigma existente ante a condição social dos seus moradores 

(SEIXAS, 2008, p.262).

O que no século XIX e início do século XX era a vergo-

nha da sociedade portuense, escondida por trás de bonitas 

casas burguesas, é agora motivo de orgulho e objecto de 

estudo arquitectónico e antropológico, no que diz respeito 

à habitação de baixo custo e em áreas controladas (MATOS, 

RODRIGUES, 2009, p.34).
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Bidonvilles em Paris, França

Os bidonvilles - como o próprio nome indica - eram vilas 

feitas de bidões, constituídos por barracos feitos com ma-

terial muitas vezes encontrado em sucatas e lixeiras, como 

madeira ou chapa. As condições habitacionais eram precárias 

uma vez que não estavam equipados com qualquer tipo de 

infra-estruturas para o abastecimento e canalização de água, 

rede eléctrica ou saneamento.

Como consequência da destruição provocada pela 2ª 

Guerra Mundial, França vê muita população a deslocar-se 

das zonas rurais para os grandes centros urbanos (como Pa-

ris) em busca de melhores condições de vida, uma vez que 

o nível de pobreza dispara pelos estragos e falta de meios 

causados pela guerra. Todo este fluxo populacional vindo do 

meio rural juntamente com toda a mão-de-obra estrangeira 

que chegava para ajudar na reconstrução levam à escassez de 

habitação nos centros urbanos, sendo os mais afectados os 

imigrantes. Todo este fenómeno potenciou o aparecimento 

de assentamentos informais nos anéis periféricos das zonas 

urbanas de França, os chamados bidonvilles, sendo Nanterre 

e Noisy-le-Grand dos maiores, localizados nos arredores de 

Paris (LEGRIS, 2005, p.1).

Ora, com a criação deste tipo de habitação também sur-

gem movimentos para a sua demolição, e é a partir de 1956 

que através de leis e entidades governamentais que os bi-

donvilles começam a ser destruídos e a população realocada.

Durante todo este período, o padre Abbé Pierre10 des-

taca-se pela ajuda prestada à população destas zonas nos 

momentos mais difíceis, como o inverno de 1954. Através 

de angariação de fundos, consegue financiamento para a 

construção de várias habitações de emergência – Noisy-

-le-Grand, baseadas em projectos do arquitecto america-

no Martin Wagner. E assim, aos poucos os bidonvilles são 

gradualmente transformados e melhorados, existindo alguns 

que chegaram mesmo a conjuntos habitacionais com todas 

as condições necessárias de habitabilidade.

10
 Abbé Pierre foi um sacerdote católico francês, que desde cedo lutou contra a 

pobreza e as más condições habitacionais dos mais desfavorecidos em França. O 
seu trabalho de assistência começou durante a Segunda Guerra Mundial, dedican-
do-se a salvar os perseguidos pelos nazis, chegando a ser preso e a escapar para 
a Argélia. Quando regressou a França, foi eleito deputado na Assembleia Nacional 
Francesa e após a saída desse cargo, fundou e dedicou-se ao Movimento Emaús, 
que proliferou por toda a Europa.
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Há que ressaltar o papel dos emigrantes portugueses, na 

história dos bidonvilles em França, uma vez que com o gran-

de afluxo dos mesmos neste país, também eles construíram 

zonas habitacionais com estas características, que acolhiam 

muitas pessoas, como é o caso de Champingy-sur-Mane 

(FONTES, p.6) 2004, p.6).

Actualmente estes bairros existem em menor escala, con-

tinuando a população a ser emigrante de proveniência jugos-

lava e tunisina, geralmente escondidos da vista (LE PARISIEN, 

p.75).

Os Gecekondus em Istambul, Turquia

Na Turquia, os bairros clandestinos da população que mi-

grou das zonas rurais para as grandes cidades tem o nome de 
Gecekondu (ERMAN, 2001, p.985).

Gecekondu é o termo atribuído a edifícios de apartamen-

tos de baixo custo ou casas que foram construídas num cur-

to espaço de tempo, pela população que se tinha deslocado 

do campo para as proximidades das grandes cidades, de for-

ma clandestina.

No livro Shadow Cities, Robert Neuwirth refere que os do-

nos   destas casas ou barracas exploram um buraco na lei. Este 

buraco dita que quem comece a construir, complete ou se es-

tabelecer numa casa depois do pôr-do-sol, sem ser detectado 

pelas autoridades, tem direito à terra que ocupou não sendo 

permitido que as autoridades os retirem de lá ou os desalojem 

de imediato, sendo obrigados a iniciar um processo judicial, o 

que significa que, com a demora e toda a burocracia que isso 

envolve, muitas vezes os moradores que se instalaram nestas 

casas se mantenham nelas definitivamente.

Este desvio da lei faz com que cerca de metade dos habi-

tantes de Istambul viva em Gecekondular, sem esquecer que 

esta faixa populacional muitas vezes é levada a viver nestes 

locais devido à alta taxa de desemprego e pobreza presente 

no mundo rural (NEUWIRTH, 2005, p.143).

Este tipo de assentamentos informais existe desde a dé-

cada de 40 do século passado, aquando do êxodo rural, no 

entanto, ao contrário de muitas outras cidades, Istambul 

aceita-os como casas – o lar de um determinado indivíduo, 

ao contrário de simples amontoados de barracas e lixo em 

péssimas condições, cuja existência desfavorece a imagem 

global do planeamento urbano da cidade (ERMAN, 2001, 
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p.986).

Sultanbeyli é um destes bairros clandestinos que alberga 

mais de 250 mil pessoas, onde as condições de habitabilida-

de são muito reduzidas, sem abastecimento de água canali-

zada, rede eléctrica segura, saneamento ou infra-estruturas.

Apesar das vantagens que estes moradores têm em rela-

ção aos direitos à terra onde constroem as suas habitações, 

isto não se traduz totalmente em melhorias das condições 

sociais, visto o governo habitualmente menosprezar as ne-

cessidades de intervenção e melhoramento destes locais.

Contudo, actualmente o governo tem procurado contor-

nar estas falhas e tem vindo a demolir e substituir alguns dos 

Gecekondular por blocos de apartamentos mais modernos, 

de modo a garantir, aos poucos, melhores condições de vida 

aos seus habitantes (NEUWIRTH, 2005, p.146).

A Área de Dharavi em Mumbai, Índia

Mumbai tem sido um dos centros da urbanização indiana 

ao longo dos últimos 200 anos. Desde a colonização inglesa 

até ao governo actual, o crescimento urbano levou a que 

a população da cidade atingisse meio milhão de habitantes. 

Até à década de 90 do século passado, a área urbana esten-

dia-se por toda a zona sul da cidade, onde não existia habi-

tação suficiente para albergar tanta gente e existiam sérios 

problemas na distribuição de água, saneamento e electrici-

dade (NIJMAN, 2010, p.4).

As áreas residenciais estavam segregadas entre os bairros 

europeus e dos nativos indianos; os bairros europeus eram 

construídos através de investidores ingleses, contendo toda 

a qualidade habitacional necessária aos seus habitantes, en-

quanto a maioria dos indianos vivia em assentamentos infor-

mais, os chamados bairros de lata.

Devido às más condições habitacionais, as doenças eram 

de fácil propagação nestes bairros que depois se alastravam 

para toda a cidade. Com o intuito de prevenir novas epide-

mias na cidade, o governo colonial britânico expulsou todo 

o sector fabril que mais poluía a cidade, juntamente com a 

maioria dos residentes dos bairros de nativos, para uma zona 

periférica no norte da cidade. E assim surge Dharavi, localiza-

da na vila de Koliwadas (NIJMAN, 2010, p.10).

A área urbana Dharavi é considerada o maior assentamen-

to informal existente em toda a Índia. A população vive e tra-
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balha no bairro, existindo uma economia informal com base 

nas indústrias, que também foram transferidas para esta 

zona, que fabrica e exporta produtos para todo o mundo, 

desde couro, tecidos e cerâmica, cujo lucro está avaliado em 

mais de 500 milhões de dólares por ano (JAI HO, 2010).

Como é compreensível pelo tipo de ocupação territorial, 

a população não tem qualquer tipo de condições sanitárias, 

uma vez que o terreno não foi planeado, muito menos cons-

truído de acordo com as necessidades dos seus habitantes 

e respectiva industria, e com a procura exacerbada de habi-

tação por parte dos imigrantes rurais as poucas condições 

existentes deterioraram-se ainda mais.

Actualmente, Dharavi encontra-se cercado pela cidade de 

Mumbai cuja evolução se expandiu para além do limite desta 

zona, e apesar de não existirem números concretos alberga 

mais de um milhão de habitantes (YARDLEY, 2010).

Garbage City no Cairo, Egipto

No Egipto, os assentamentos informais são chamados de 

ashwaia’t (zonas aleatórias em árabe) e podem ser encon-

trados espalhados um pouco por toda a parte, desde zonas 

urbanas até áreas rurais, mantendo-se ilegais ou irregulares 

de acordo com as leis de planeamento urbano.

De acordo com um estudo feito pelo Ministério para o 

Desenvolvimento Local (2001), em 2001 existiam aproxima-

damente 1.105 assentamentos informais que albergavam 

mais de 15,7 milhões de habitantes, donde 30% reside no 

Cairo (GUIA DEL MUNDO, 2011, p.1).

Tal como nos outros exemplos apresentados, estes assen-

tamentos surgem pela incapacidade dos sectores habitacio-

nais formais em responderem às necessidades de alojamento 

da maioria dos habitantes, em locais por eles desejados.

Assim sendo, as áreas informais começaram a ser erguidas 

com a construção de pequenos apartamentos que, “quando 

não ocupados pelo proprietário-construtor, eram vendidos 

ou alugados através de mecanismos de um mercado (imo-

biliário) informal dinâmico. Com boa localização e fácil aces-

so aos centros das cidades, essas áreas oferecem hoje uma 

gama de oportunidades de negócio e empregos”. (CITIES WI-

THOUT SLUMS, 2008, p.10)

Actualmente existem dois tipos principais de assenta-

mentos  informais nesta cidade: o primeiro tipo, localizado 
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em Gizé, compreende assentamentos cujo parcelamento 

fora originalmente destinado à agricultura, mas foi comprado 

ilegalmente pela construtora que desenvolveu as habitações 

tendo em vista a rápida urbanização e a valorização que es-

tes terrenos sofreram.

Já em Manshiyat Naser, os assentamentos informais ocu-

pam terras desérticas do governo, dos quais a construtora 

tem apenas uma alegação de posse, ou um arrendamento. 

À semelhança de Gizé, esta tem ruas e apartamentos cons-

truídos, no entanto carece de infra-estruturas, não tendo sa-

neamento, água canalizada e electricidade (ATIMIAN, 2011, 

p.1).

Esta zona subsiste através da colecta e reciclagem do lixo 

da cidade, tendo sido apelidada de Garbage City.
Tal como os característicos bairros de lata, existem edi-

fícios construídos por construtoras com bons materiais e 

depois alugados a terceiros, bem como habitações que se 

encavalitam umas nas outras, construídas com materiais en-

contrados nas lixeiras, na procura de optimizar os espaços de 

forma a caber o maior número possível de pessoas nestes 

terrenos.

Mas não são estas as únicas áreas informais do Cairo, um 

pouco por toda a periferia crescem e amontoam-se habita-

ções precárias que acolhem a maioria da população desta 

cidade (ATIMIAN, 2011, p.3).

A Província de Kibera em Nairobi, Quénia

Nairobi foi fundada aquando da criação dos caminhos-de-

-ferro do Uganda, em 1899, pela necessidade de construção 

da sede e escritórios dos colonos britânicos.

A administração britânica tinha a intenção de fazer de 

Nairobi uma casa para os europeus e alojar temporariamente 

alguns emigrantes africanos e asiáticos que estavam a traba-

lhar na construção dos caminhos-de-ferro. A partir deste mo-

mento, a cidade começou a ser dividida por zonas, de acordo 

com o grupo social ao qual pertenciam, e com as devidas 

autorizações dadas pelo governo colonial (EKDALE. 2004). 

Os africanos viviam em “reservas nativas” na periferia da 

cidade, enquanto os europeus ocupavam o centro desta e os 

emigrantes trabalhadores estavam espalhados entre o centro 

e a periferia, de acordo com a posição social que ocupavam.

Nesta altura é dada, aos soldados africanos que serviram 
36. Kibera em Nairobi, Quénia
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o exército militar colonial britânico, os Nubian, permissão 

para se estabelecerem numa zona periférica, aparecendo as-

sim o bairro informal conhecido por Kibera (SMEDT, 2009).

Estes soldados tiveram carta-branca para desenvolver as 

suas habitações neste local, uma vez que o governo colonial 

estava em divida para com eles, dado o seu contributo militar, 

além de que estes não sendo nativos não podiam instalar-se 

na “reserva nativa” da cidade. No entanto, devido ao aumen-

to do tráfego na ferrovia, a economia de Nairobi sofreu um 

grande desenvolvimento tornando-se um atractivo para mui-

tos africanos que viviam na zona rural, o que proporcionou a 

deslocação desta população para Kibera, subalugando casas 

aos Nubian (SMEDT, 2009).

Após a independência do Quénia, em 1963, este tipo de 

assentamentos torna-se ilegal através de lei governamental, 

o que não impede a população de se manter nestes terrenos 

e de continuar a alugar cada vez mais casas a novos morado-

res que chegavam à cidade, com muito pouco poder econó-

mico para conseguirem subsistir no centro urbano.

Actualmente, os habitantes de Kibera representam a base 

da maioria das etnias no Quénia, com algumas das suas áreas 

dominadas por pessoas de um grupo etnolinguístico especí-

fico. Muitos dos seus novos habitantes vêm de zonas rurais 

com graves problemas de sobrepopulação e cujo desenvol-

vimento é praticamente nulo. (http://findarticles.com/p/arti-

cles/mi_7573/is_200905/ai_n42041066/)

Toda esta diversidade cultural, juntamente com as políti-

cas tribais quenianas, provocaram vários conflitos étnicos ao 

longo dos séculos. E, apesar do governo queniano ser o dono 

dos terrenos onde Kibera está assente, estes continuam sem 

qualquer tipo de legislação ou planeamento urbano. Esta si-

tuação permite a proliferação de problemas graves que pro-

piciam o subdesenvolvimento social, uma vez que além de 

diminutos, os serviços disponíveis no bairro são maioritaria-

mente privados e não de cariz público como desejado, como 

é exemplo as escolas, os centros de saúde, o serviço de água 

canalizada, entre outros.

Com base em todas estas características atípicas de Kibe-

ra, este é um dos assentamentos informais mais estudados 

em África, não só por se encontrar no centro da cidade mo-

derna Nairobi, como também por se encontrar muito próxi-

mo da sede da agência para os assentamentos humanos das 

Nações Unidas - UN-HABITAT.

38. Kibera em Nairobi, Quénia
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Dada a sua localização, Kibera é também um dos assen-

tamentos que mais tem sofrido intervenções e que mais tem 

planos de reestruturação, por forma a tentar melhorar as 

condições habitacionais e sanitárias da população.

Infelizmente existem alguns factores que têm vindo a 

atrasar e complicar este processo, tais como, a criminalidade, 

a falta de fundações, a grande instabilidade do terreno e a 

topografia inflexível que não permite acesso fácil, nem áreas 

planas suficientes para construir. (http://findarticles.com/p/ar-
ticles/mi_7573/is_200905/ai_n42041066/)

Contudo, o plano de reestruturação da cidade continua 

em marcha e prevê-se que esteja concluído até nove anos, 

com o apoio das Nações Unidas e do Governo Queniano, 

dando novas condições de vida aos milhares de habitantes 

destas zonas informais da cidade, suplantando lacunas e fa-

lhas na vida social, económica e cultural destes.

O Caso de Durban, África do Sul

Durante grande parte do século XX, o urbanismo e a evo-

lução económica e social de África do Sul foram estruturados 

com base em políticas de apartheid. Até ao início da década 

de (19)90, as áreas urbanas eram restritas à maioria da po-

pulação africana exceptuando àqueles que eram necessários 

para manter o funcionamento da economia dos ‘brancos’. Es-

tas políticas foram provocando o enraizamento do conceito 

de apartheid, em que os ditos Estados independentes eram 

desenvolvidos separadamente por forma a justificar a escas-

sez de contacto entre os diferentes grupos raciais.

O resultado óbvio desta ideologia de superioridade racial 

foi a extrema pobreza da maioria da população Sul-africana 

e um elevado padrão de vida levado pela população branca 

(MARX, 2003, p.1).

A área urbana era dividida de acordo com as diferenças 

raciais, sendo que a população sul-africana, salvo raras ex-

cepções, vivia à margem dos centros urbanos, em condições 

precárias, distribuída por assentamentos informais chama-

dos de townships. Já a população branca tinha acesso à área 

urbana consolidada.

O apartheid fez-se sentir também em termos urbanos em 

pouco tempo, com a mão-de-obra barata africana e asiática, 

cujas condições de trabalho e de habitabilidade eram menos-

prezadas de forma a poupar em termos financeiros (CHARL-

40. Kibera em Nairobi, Quénia
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TON, 2003, p.1).

Oito anos após esta fase da história sul-africana, as áreas 

urbanas continuavam a reflectir a diferenciação racial pro-

vocada pelo apartheid. No entanto, a partir da década de 

(19)90, houve um esforço para alterar este panorama com a 

criação de políticas contra a discriminação racial.

Durban é uma das cidades sul-africanas cuja formação 

urbana também inclui diversos assentamentos informais 

onde antigamente habitavam, despojados de condições, os 

nativos africanos por contraposição do centro urbano, casa 

dos brancos. Esta era uma cidade que se desenvolvia eco-

nomicamente em volta do seu porto, da indústria do açúcar 

e processamento de comida, e que mais tarde passou a ser 

também um ponto crucial de transporte marítimo para as 

indústrias petroquímicas.

O seu desenho urbano deve-se em muito às sucessivas 

tentativas de segregação racial, procurando manter os me-

lhores terrenos para os indivíduos endinheirados, enquanto 

arrastavam a população mais pobre que aí se haviam instala-

do, para zonas mais recônditas, de maneira a manter os me-

lhores terrenos para uma classe de elite (MARX, 2003, p.6).

A maioria dos habitantes destes assentamentos informais 

construía as suas próprias casas, muitos deles com materiais 

da terra como a madeira, a palhota e outro tipo de vegeta-

ção, no entanto, com o passar dos anos e o pequeno melho-

ramento das condições de vida destes sujeitos, começaram 

a alterar e melhorar as suas habitações com materiais mais 

consistentes, ainda que continuassem a ser de fraca qualida-

de e o mais barato possível dentro do tipo, como era o caso 

de placas de aço oxidado, madeiras usadas, e plásticos. O pa-

vimento é tipicamente terra, sendo melhorado conforme as 

possibilidades da família ao longo dos anos, enquanto o sa-

neamento é arcaico e comum a várias habitações, tal como o 

abastecimento de água, que é feito por meio de fontanários 

(CHARLTON, 2003, p.5).

Contudo, este não é o único tipo de assentamento clan-

destino visível em Durban. Outro fenómeno faz-se sentir no 

centro da cidade. Alguns edifícios, que outrora haviam sido 

hotéis, são agora transformados em casas para várias famí-

lias, muitas vezes, com demasiadas pessoas para espaços tão 

pequenos.

De notar, que apesar de todas as tentativas de destruição 

e irradicação destes dois tipos de assentamentos da cidade 
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de Durban, esta iniciativa mostrou-se sempre um fracasso, 

uma vez que o que era destruído no centro ou nas proximi-

dades da cidade ressurgia um pouco mais afastado, na zona 

periférica da mesma. Como tal, para contornar este falhan-

ço, existem programas de reestruturação dos assentamentos 

existentes, procurando equipa-los com as infra-estruturas e 

serviços que estão em falta e demolir e reconstruir noutras 

áreas em que a reabilitação já não é possível.

Assim sendo, a população com menos possibilidades con-

segue através destas habitações feitas com poucos recur-

sos materiais e financeiros, desenvolver a sua vida junto do 

centro urbano, com o intuito de procurar um acesso mais 

fácil a novas oportunidades de emprego, a infra-estruturas e 

equipamentos urbanos, como a educação, a saúde, o lazer e 

os transportes públicos.

Como observado acima, podemos fazer um paralelismo 

entre estes diferentes tipos de assentamentos, independen-

temente do país e do seu contexto sociopolítico, todos eles 

têm elementos comuns.

Todas estas zonas acima referidas tiveram factores co-

muns que levaram ao seu surgimento, sendo o êxodo rural o 

factor predominante e o grupo social que construiu estes as-

sentamentos, transversal. Em todos eles, o Estado procurou 

destruir ou de alguma forma alterar e diminuir o impacto que 

os mesmos tinham na imagem da cidade, uma vez que estes 

se localizam na periferia da cidade, isto é, os assentamentos 

informais tanto estão situados no limite entre a dita cidade 

consolidada, fazendo a transição entre a zona urbanistica-

mente desenvolvida e regulada para a zona aberta, como 

estão todos eles localizados numa zona de potencial cres-

cimento para a cidade consolidada, o que traz sempre mais 

problemas à população que lá habita uma vez que se tem 

vindo a assistir à deslocalização desta camada populacional 

para zonas periféricas ainda mais distantes da urbe, para que 

esta tenha espaço para crescer, ao invés de solidificarem e 

melhorarem as condições habitacionais das mesmas, optan-

do pela destruição e reconstrução.

A falta de condições habitacionais também é transversal 

a todos estes assentamentos, sendo que é este um dos prin-

cipais elementos que faz deles precisamente parte da infor-

malidade. 

Mas não devemos apontar apenas as semelhanças entre 

os diversos casos de estudo sucintamente apresentados, 
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também as diferenças são uma mais-valia e um ponto enri-

quecedor para o estudo destes elementos, como é o caso da 

organização das comunidades, que difere muito de uma cida-

de para a outra; o tipo construtivo do assentamento também 

varia muito, sendo utilizados materiais locais, muitas vezes 

inexistentes de um país para o outro, bem como o método 

construtivo e as técnicas utilizadas, que são, também elas, 

adaptadas aos conhecimentos dos habitantes e ao que é pra-

ticado nesses locais.

Neste ponto, valerá a pena debruçar-mo-nos sobre o 

tema da Autoconstrução e da sua importância para o de-

senvolvimento da estrutura construtiva dos Assentamentos 

Informais.

A autoconstrução não é um conceito recente que define 

apenas e só a construção de habitações por parte dos seus 

moradores. Este é uma definição que carrega consigo mui-

tos séculos de história. No início da civilização mundial, com 

o aparecimento dos primeiros aglomerados populacionais, a 

habitação, a alimentação e o vestuário eram todas elas activi-

dades realizadas pelos moradores destes povoados, ou seja, 

todos os produtos e objectos do quotidiano eram feitos de 

forma autónoma pelos próprios utilizadores (SINGER, 1973).

Esta forma construtiva, já antiga na sua existência, come-

ça a proliferar e a tomar os contornos actuais na década de 

50 do século passado, intensificando-se na década seguinte, 

estando agregada ao processo de industrialização e cresci-

mento urbano da sociedade em geral. Harms (1982) iden-

tifica este processo nas cidades, durante períodos de crise 

do sistema capitalista. Tendo sido o primeiro, no início do 

capitalismo industrial no século XIX e o segundo, durante a 

expansão e penetração deste mesmo sistema como modo 

de produção em países ditos de terceiro mundo, após a 2ª 

Guerra Mundial, alertando sempre para o facto de que estes 

dois momentos não compartilham o mesmo tipo de caracte-

rísticas autoconstrutivas, uma vez que no último o processo 

foi muito mais acelerado em termos de crescimento urba-

nístico, abarcando uma maior escala devido às altas taxas de 

migração da população. 

Desta forma, a identificação da primeira forma de auto-

construção na sociedade torna-se de certa forma uma visão 

um pouco leviana, visto tratar-se já de um fenómeno urbano 
48. Auto-construção de Habitação



inserido numa sociedade cuja economia é o motor da má-

quina deste desenvolvimento involuntário da cidade pelas 

mãos dos “auto-construtores”, pois “numa primeira reflexão, 

a moradia aparece na nossa mente como um abrigo que nos 

protege e dá privacidade. Para o homem da caverna talvez a 

habitação fosse apenas isso mesmo. Já para o homem me-

dieval, entretanto, a habitação era mais que isso, pois, pelo 

menos no caso do homem urbano, era também o seu lo-

cal de trabalho. Já sob o modelo capitalista de produção, a 

habitação terá outros papéis e significados” (VILAÇA, 1986, 

p.83).

Com isto, a autoconstrução é uma forma autónoma de 

construção, na qual o morador é o autor e principal interve-

niente de todas as etapas da construção da sua casa, desde 

a escolha do terreno, definição do projecto até à execução 

da obra. Nestes casos, o custo final da obra é, sempre, fran-

camente mais baixo do que o preço normalmente praticado 

por uma imobiliária, ou um construtor. A habitação é “(…) edi-

ficada, sob gerência directa do seu proprietário e morador: 

adquire ou ocupa o terreno; traça, sem apoio técnico, um 

esquema de construção; viabiliza a obtenção dos materiais; 

agencia a mão-de-obra, gratuita e/ou remunerada informal-

mente; e constrói a sua casa.” (BONDUKI, 1994, p.258).

Além das diferenças na gestão da obra, também o tipo 

construtivo, a tipologia habitacional e os materiais são parti-

culares na autoconstrução. O objectivo principal é construir 

uma casa onde seja possível habitar o quanto antes, reduzin-

do os gastos do aluguer de outra casa para a família.

Segundo MARICATO (1979, p.2), os lotes são de dimen-

sões reduzidas, com o recurso a materiais baratos, mão-de-o-

bra não especializada e intermitente, técnicas rudimentares, 

poucas ferramentas, sem maquinaria específica, desenvolvi-

mento da obra dependente do tempo livre e dinheiro dispo-

nibilizado pelo dono.

Esta falta de tempo e de fundos monetários para a cons-

trução da casa, muitas vezes resulta na total inexistência de 

acabamentos, detalhes e luxos nestas habitações. É dada 

prioridade aos elementos estritamente necessários, como 

as divisões da cozinha e da casa de banho, sendo o resto 

construído ao longo dos anos, conforme o dinheiro guarda-

do nesse período. Nestes casos, a casa não é apenas o local 

onde a família se abriga, é também um projecto de vida que 

requer empenho, dedicação e o contributo de todo o agre-
49. Auto-construção de Habitação
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gado familiar.

Em Maputo, este tipo de construção é o que prevalece 

nos bairros periurbanos. O que outrora era construído em 

caniço começa a ser alterado para tijolo de cimento e chapas 

onduladas, conforme a disponibilidade financeira das famí-

lias. Vemos habitações a serem construídas no tempo, divi-

são a divisão, com métodos construtivos e materiais diferen-

tes, adaptando-se ao que é feito no momento e às técnicas 

que vão aprendendo entre amigos e vizinhos.

Introdução aos Bairros de Caniço em Maputo, Moçambi-
que

Aproximadamente 70% da população urbana na África 

Subsariana vive em assentamentos informais, em más condi-

ções sanitárias, sem infra-estruturas adequadas e sem segu-

rança. (RIBEIRO,  2011, p.59)

Maputo é uma das cidades que faz parte desta estatística, 

vivendo num acelerado processo de urbanização, estando 

dentro de uma das últimas regiões do mundo a sofrer estas 

alterações.

Este processo tem como um dos principais motivos a mi-

gração das zonas rurais para as urbanas, mas rapidamente 

este fenómeno de êxodo rural se transforma num aumento 

descontrolado da população, quer pela constituição de famí-

lia, quer pelo aumento da natalidade e diminuição da morta-

lidade.

Contrariamente ao que deveria ser realizado, este pro-

cesso não teve qualquer tipo de supervisão, ou regulação 

política, estando inserido num contexto económico e social 

muito pobre, com grande parte da população iletrada. No 

entanto, a procura da reversão deste processo e a criação 

de organismos governamentais responsáveis pelo urbanismo 

começam a tornar possíveis algumas melhorias na organiza-

ção territorial da cidade.

Todas estas características levam ao aparecimento de 

novas formas de urbanismo que desafiam os valores con-

vencionais do que é o urbano. Estas formas são baseadas 

em populações com diversos mecanismos de mobilidade es-

pacial e com diversas actividades económicas adaptadas à 

estrutura social dos seus constituintes.

Habitualmente, parte destes espaços são assentamentos 

informais, pelo início edificatório ilegal que entretanto se 



legalizou e que pela falta de determinadas infra-estruturas 

se mantêm marginalizados em relação aos centros urbanos, 

apesar de muitos deles constituírem pólos comerciais e so-

ciais muito mais desenvolvidos e movimentados que alguns 

núcleos da zona urbana consolidada.

Fisicamente, este tipo de urbanismo é dominado por es-

paços de habitar que englobam o comercial e o social junta-

mente com o habitacional.

Maputo contém um destes fenómenos tendo em conta 

que nos centros dos bairros periféricos informais existem 

muitas mais trocas comerciais do que em muitas zonas da 

dita cidade consolidada, ou como é mais comumente desig-

nado, centro urbano.

A zona periférica Maputense é um turbilhão comercial, 

onde uma considerável percentagem da população aqui re-

sidente subsiste apenas da comercialização de produtos nas 

bermas das estradas, ou nas ruas principais dos seus bair-

ros. Nestes locais, podem ser encontrados quaisquer tipos 

de produtos, desde alimentícios, de lazer, medicinais, entre 

outros.

Além de todo o rebuliço comercial existente também o 

modo de habitar é distinto do centro urbano da cidade, a po-

pulação (maioritariamente com raízes rurais) tem uma forma 

de apropriação do espaço muito diferente daquela presen-

ciada na Baixa.

A casa não se esgota nas quatro paredes que compõem 

a habitação, o espaço de habitar vai além disso e as pessoas 

apropriam-se do espaço público e fazem dele a sua sala de 

estar.

As crianças brincam nas ruas, as anciãs conversam na 

sombra da árvore, os homens jogam damas ou cartas no 

mesmo local. Nada pára, nem se fica pela dita casa, até por-

que muitas vezes a casa pouco tem para oferecer, dados os 

materiais precários com que é construída e as parcas condi-

ções sanitárias com que está equipada. As casas são constru-

ídas com tijolos de cimento e cobertas por chapas, ou telhas 

dependendo das posses dos seus habitantes. Não falta água 

canalizada, nem energia eléctricas, no entanto falta o confor-

to a que nos habituámos a viver. Falta a casa com isolamento, 

rebocada e pintada, mas o bairro ganha com a vivacidade das 

cores que se misturam com a cor forte da terra, o verde das 

árvores e o azul do céu.

Falta espaço dentro das casas para as famílias numerosas, 
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mas este é ganho na comunicação e na proximidade entre 

os pares. Podem até faltar bens alimentícios a parte da po-

pulação, mas o sentimento de entreajuda é sobreposto às 

dificuldades financeiras e a vizinhança procura prestar auxílio 

nestes casos. Daí que o bairro de caniço, como é nomeado 

este assentamento informal em Maputo, não tem condições 

físicas nem infra-estruturais que se assemelhem a outras ci-

dades ou grandes capitais do mundo, mas as relações huma-

nas conseguem diminuir a diferença existente aproximando 

as pessoas e reduzindo as distâncias sociais existentes no 

mesmo espaço.
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POLANA CANIÇO A:
UM BAIRRO EM 
MOVIMENTO, UMA 
COMUNIDADE EM 
EVOLUÇÃO
A dualidade da cidade de Maputo

O contraste entre o rural e o urbano (dispersão e concen-

tração) vê-se reflectido um pouco por todo o território da 

África Subsariana, incluindo Moçambique, tendo o aumento 

dos fluxos populacionais vindos do meio rural para o urbano 

provocado situações desiguais e conflituosas que desenca-

deiam o surgimento de espaços segregados com tradições 

e hábitos rurais em pleno espaço urbano, ruralizando-o. No 

entanto, esta consideração de urbanização continua a gerar 

polémica, e mais ainda no presente, tendo em conta as novas 

relações complexas existentes entre os espaços urbanos e 

rurais.

A actual dualidade entre rural e urbano na cidade de 

Maputo (e, de forma geral, nas cidades moçambicanas) tem 

igualmente uma razão de fundo: a ocupação colonial em 

Moçambique, que foi preponderante na fundação das várias 

cidades, dado o interesse político-económico dos colonos 

em estabelecerem-se neste país. Como consequência, em 

termos urbanísticos, o que é agora o centro urbano das cida-

des moçambicanas foi em tempos cidade colonial erguida à 

imagem e semelhança do que era realizado urbanisticamente 

em Portugal (ARAÚJO, 2003, pág.166).

Ora, os actuais espaços urbanos de Moçambique resul-

taram de um “processo alógeno, em que a concentração de 

actividades económicas foi decidida e imposta em função de 

interesses exteriores (coloniais)” (ARAÚJO, 2003, pág.167). 

Com o tempo e a deslocação de população para estes espaços 

era premente a transformação dos mesmos, criando modelos 

de melhoramento das cidades por forma a adaptarem-se à 

realidade actual da população e tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida da mesma. Esta preocupação em adequar 



os espaços às transformações sociais da cidade foi transversal 

tanto aos poderes coloniais como nacionais, por vezes em ar-

ticulação com instituições internacionais.

Desta forma, a constante deslocação de população do 

meio rural para a cidade de Maputo, um dos maiores centros 

urbanos do país, a periferia, começou a formar-se e a desen-

volver-se de modo progressivo.

É neste sentido que surge a cintura periurbana em volta 

de Maputo, funcionando como zona de transição entre o 

rural disperso e o urbano concentrado. Esta área pode ser 

considerada um espaço urbano com uma mistura entre as 

características rurais trazidas pela população que aqui se 

instala e as formas económicas e socioculturais urbanas.

O Urbano, Suburbano e Periurbano em Maputo

Maputo é uma das quinze maiores áreas urbanas da África 

Subsariana e, tal como outras cidades nesta região, está em 

constante expansão apesar dos seus limites formais, alber-

gando muito mais pessoas do que é oficialmente conhecido 

em habitações informais construídas de forma ilegal. 

Segundo os censos de 2007, a cidade de Maputo acolhe 

cerca de um milhão e duzentos mil habitantes, distribuídos 

por sete distritos municipais (DM) que estão divididos em 

cinquenta e três bairros.

Estes sete distritos municipais (DM) são os nomeados de 

1 a 5, Catembe e Inhaca. O DM nº 1 considera-se dentro da 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

POPULAÇÃO 

DIFERENÇA ENTRE 
2007 E 1997 

TAXA MÉDIA ABUAL 
DE CRESCIMENTO 
(EXPONENSIAL) 
1997 – 2007 (%) 

TAXA DE 
CRESCIMENT
O NATURAL (L) 
2006-2007 (%) 

L : TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO NATURAL, É A DIFERENÇA ENTRE TAXA BRUTA DE NATALIDADE E MORTALIDADE 

1997 
 
2007 

113234 
 

109920 

DISTRITOS 
(DM) 

TEMPO DE 
DUPLICAÇÃO (AM 
ANOS) 

162750 
 

156836 

2100551 
 

227290 

228244 
 

297657 

201008 
 

294967 

31706 
 

19668 

9344 
 

5300 

-3314 -5914 16739 69413 83959 -12038 -4044 

- 0,3 - 0,4  0,8 2,7 3,3 - 4,8 - 5,7 

- 233 - 187 91 26 21 - 15 - 12 

2,1 2,1 1,9 2,1 2,3 1,5 2,1 

1. Taxa de Crescimento da População de 1997 a 2007, Censos 2007 2. Mapa com os Distritos Municipais
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área urbana, conhecida como cidade de cimento, enquanto 

os restantes distritos compõem a malha periférica da cidade, 

definida pela zona suburbana e periurbana. 

É notório o contraste existente entre os vários distritos 

e bairros que compõem a cidade, existindo diferenças 

quer em termos organizacionais e de edificado, quer pelas 

características demográficas e sociais dos seus habitantes. 

Existem bairros planificados pelos portugueses, outros pelos 

moçambicanos e outros que surgiram “espontaneamente”, 

reflectindo-se nos materiais e na malha. Estes bairros 

reflectem não só as diferenças construtivas como também 

as diferenças culturais e étnicas dos locais de origem dos 

migrantes gerando uma grande diversidade de situações. 

Dada a magnitude de tais diferenças, por vezes coloca-se 

em questão a própria definição de urbano, surgindo concei-

tos como periurbano e suburbano que ajudam a caracterizar 

as diferentes realidades que coexistem na cidade.

Apesar destas três designações serem comumente usa-

das, muitas vezes não o é feito de forma rigorosa em termos 

espaciais e conceptuais, sendo o “suburbano considerado o 

espaço da pobreza, da ocupação anárquica do solo e da mar-

ginalidade. Pelo contrário, a área urbana é vista como aquela 

que necessita, cada vez mais, de investimentos em infra-es-

truturas e onde não pode ter lugar a população mais pobre.

Quanto aos bairros periurbanos, são considerados e tra-

tados como uma reserva de espaço para a expansão da cida-

de que extravasa do centro (área urbana).” (ARAÚJO, 1999, 

pg. 176).

A Cidade Dual, entre o “Cimento” e o “Caniço” 

Desde a época colonial que nos é apresentado, em Mo-

çambique, o conceito de cidade dual – a cidade de “cimento” 

e a cidade de “caniço” – presente nas mais variadas cidades 

moçambicanas, não sendo Maputo excepção. Esta dualidade 

é o reflexo da coexistência de duas cidades numa só que, 

apesar de ligadas entre si fisicamente e interdependentes 

uma da outra, diferem no método construtivo como, aliás, 

nos retratam os termos de cidade de “caniço” e cidade de 

“cimento”, traduzindo popularmente os materiais construti-

vos utilizados em cada um destes espaços, na cultura e no 

estatuto socioeconómico. 

A cidade de cimento define-se como centro urbano - a 
3. Divisão Cidade de Cimento (preto) 
e Cidade de Caniço (cinzento)



cidade dos brancos, “para aqueles que dominavam e onde 

assentava a estrutura administrativa do espaço.” (FERNAN-

DES, MENDES, 2012, pág.4). De desenvolvimento vertical e 

ortogonalmente planificada, é constituída por zonas comer-

ciais, residenciais, serviços e infra-estruturas que propiciam 

uma boa condição geral de habitabilidade. Em volta do cen-

tro urbano vão surgindo aglomerados populacionais consti-

tuídos por pessoas que foram atraídas pelas condições de 

trabalho oferecidas na metrópole, denotando-se o crescente 

êxodo rural que se vem sentindo ao longo de várias décadas.

Estes aglomerados não têm qualquer tipo de planeamen-

to urbano, surgem de forma espontânea, sem infra-estrutu-

ras, saneamento, ou sequer demarcação das vias principais, 

sendo todos os caminhos em terra e o loteamento livre feito 

pelos moradores, com as suas casas ora de caniço ora de 

madeira e zinco, dependente do poder monetário dos donos 

e das coroas de implantação.

Esta é a cidade de caniço, suburbana, cidade dos negros, 

de desenvolvimento horizontal, não planificada e construída 

a partir de materiais precários. Esta é uma “cidade provisória”, 

sem direitos de propriedade, pois estabelece-se em áreas re-

servadas à expansão do núcleo urbano conforme as neces-

sidades desta. 

Com a independência, a cidade de cimento mantém as 

suas características físicas, ainda que degradadas, apenas 

deixa de acolher grande parte da comunidade branca que 

retorna a Portugal, para albergar agora os moçambicanos 

maputenses que tinham sido relegados para a periferia. Já na 

cidade de caniço, as suas condições continuam a decair, sen-

do que a população continua a ser constituída por pessoas 

que se deslocaram das zonas rurais para a cidade em busca 

de melhores condições de vida, emprego e segurança. As ca-

racterísticas de ambas as “cidades” continuam inalteradas, tal 

como o contraste e o fosso existente entre a área urbana e 

suburbana. (ARAÚJO, 1999, pág.177)

Devido ao agudizar do fenómeno de expansão da área 

suburbana de Maputo – propulsionado pela população des-

locada proveniente de zonas de forte intensidade da guerra 

civil e/ou áreas afectadas pelas cheias e secas que provocam 

maus anos agrícolas – o governo procede a uma reestru-

turação administrativa, anexando à cidade grandes áreas do 

espaço rural circundante, defendendo que esta mudança ad-

vém da necessidade de disponibilizar espaço para a expan-



83

P
O

LA
N

A
 C

A
N

IÇ
O

 A
: U

M
 B

A
IR

R
O

 E
M

 M
O

V
IM

E
N

TO
, U

M
A

 C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 E

M
 E

V
O

LU
Ç

Ã
O

são da cidade (ARAÚJO, 1999, pág.169).

Ora, estas novas áreas não sofreram qualquer tipo de 

transformação na sua composição territorial, nem nos com-

portamentos e economia familiar, mantendo-se uma zona 

rural anexa a uma zona urbana. Daí, ter surgido um novo 

conceito que as descrevia como zonas periurbanas que em 

nada era urbano, sendo apenas um anexo à zona suburbana 

da cidade. 

Neste ponto é possível concretizar a divisão da cidade se-

gundo as diferentes áreas - urbana, suburbana e periurbana 

- no entanto, esta não é estanque.

A “cidade de cimento” está organizada em termos territo-

riais por uma planta ortogonal baseada nos planos urbanísti-

cos portugueses, tendo uma rede viária consolidada e, dado 

o tempo de construção, bastante desgastada; com serviços 

de saneamento básicos, redes de abastecimento de electri-

cidade, água potável e telecomunicações; construção em al-

tura com vários edifícios destinados ao comércio, serviços e 

algumas indústrias, sendo que contém um grave problema 

com a falta de espaços verdes e de lazer.

A área suburbana corresponde, com estas transforma-

ções provocadas pelo grande fluxo populacional, à antiga 

“cidade de caniço”, estando o caniço a ser substituído por 

materiais mais duráveis, como o zinco, o tijolo e o cimento 

(MATENGA, 2000, p.19). Esta evolução permite afirmar que 

estes espaços estão a ser urbanizados e anexados à cidade 

de cimento, apesar de se constituírem ainda por um grupo 

social com menos recursos económicos. 

Esta área, dita “cidade de caniço”, é constituída por bairros 

cujo aparecimento e crescimento foi fruto da necessidade 

por parte da população desfavorecida, cujo poder financeiro 

não era suficiente para ter habitação na zona urbana, a cha-

mada cidade de cimento.

Estes bairros não seguem qualquer tipo de planeamento 

urbano, não estando, na sua origem, ligados a nenhum tipo 

de departamento ou entidade de regulação e ordenação do 

território da cidade de Maputo. Consequentemente, as habi-

tações, construídas com materiais precários e de baixo custo, 

sobrepõem-se umas às outras e, a exemplo da “cidade de ci-

mento”, quase não existem espaços de lazer e zonas verdes, 

as infra-estruturas existem pelo esforço da população, sendo 

muito difícil a abertura de arruamentos devido à sobreocu-

pação dos terrenos. Em muitos casos, não existe uma rede 

4. Zona Urbana (preto), Suburbana 
(cinza escuro) e Periurbana (cinza claro) 

5. Vista Aérea da Zona Urbana

6. Vista Aérea da Zona Urbana



de saneamento nem de distribuição de água ou de luz, sendo 

os poços comunitários, as casas de banho meras latrinas a 

céu aberto junto às habitações e a luz eléctrica acessível a 

poucos.

Quanto à área periurbana, esta resulta do aumento dos li-

mites administrativos como referido anteriormente. Mantém 

as raízes rurais dos seus habitantes, quer a nível residencial 

com a utilização dos mesmos materiais precários, quer a ní-

vel produtivo com a predominância da agricultura como acti-

vidade de subsistência, quer a nível sociocultural.

A par destas características, esta área está a ser invadi-

da por famílias endinheiradas que procuram uma segunda 

morada fora do centro urbano, com mais espaço e conforto. 

Estas famílias constroem habitações luxuosas, desalojando 

os antigos moradores (isto leva a que estes últimos se deslo-

quem para zonas ainda mais distantes da área urbana). Ainda 

assim, estes espaços continuam sem qualquer tipo de plano 

de ordenamento do território, sem infra-estruturas de sane-

amento ou arruamentos (in O PAÍS, 2011). 

Esta área está organizada por diversos bairros, designados 

para a expansão da cidade, pela grande quantidade de terre-

no desabitado. Entre estes bairros, existem outros que surgi-

ram espontaneamente, promovidos pela população rural que 

aqui se instalou e que continua a viver num nível de grande 

pobreza, sendo a agricultura o seu único meio de subsistên-

cia. Daí a grande maioria das habitações, em caniço, terem 

uma zona de cultivo que ocupa uma parte considerável do 

terreno. 

No entanto, nestes bairros estão a surgir cada vez mais 

habitantes, sendo muitos deles famílias abastadas dos cen-

tros urbanos, que procuram mais espaço e terrenos, transfor-

mando-os em quintas onde desenvolvem a actividade agrícola 

(ARAÚJO, 1999, p.172).

Distinção entre Periurbano, Suburbano e Urbano

Existem diversos indicadores que auxiliam na distinção 

das três áreas urbanas que dividem a cidade de Maputo. Um 

dos mais relevantes para a análise, ainda que um pouco sub-

jectivo, refere-se à tipologia de habitação, assim como aos 

materiais incorporados.

Cada área tem características próprias no que diz respei-

to à construção de habitação pelas influências culturais car-

7. Vista Aérea da Zona Suburbana

8. Vista Aérea da Zona Suburbana

9. Vista Aérea da Zona Periurbana
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regadas pelos habitantes destas áreas, ainda que estas se 

misturem e se vejam reflectidas umas nas outras devido à 

evolução e ao repovoamento das mesmas.

As construções dos bairros periurbanos são maioritaria-

mente palhotas (típicas do mundo rural), com excepções nas 

grandes quintas construídas pelas famílias endinheiradas que 

se deslocaram do centro urbano.

Os bairros urbanos são construídos, por exclusão de par-

tes, com os melhores materiais, como o betão e o tijolo, uma 

vez que é onde extracto populacional com mais condições 

económicas vive. 

Outro indicador a considerar na identificação das áreas 

periurbanas, suburbanas e urbanas é a construção em altura, 

sendo que os prédios com mais de dois andares apenas es-

tão presentes na área urbana, enquanto nas outras duas está 

maioritariamente presente a construção horizontal.

O acesso a água canalizada é também um factor de dis-

tinção das áreas da cidade. Quase a totalidade da área pe-

riurbana e grande parte dos bairros suburbanos não estão 

equipados com a rede de distribuição de água o que provoca 

o aumento considerável do número de habitantes que não 

tem acesso a água canalizada, sendo a percentagem actual 

de 60%, segundo os últimos Censos realizados.

Além do acesso a água potável, também as condições de 

saneamento são aquém do desejado. Apenas a área urbana 

tem um sistema de saneamento e ainda existe um conside-

rável número de habitações que não têm qualquer tipo de 

equipamento deste género, quer casa de banho ou latrina.

Desta forma, é possível ilustrar os principais elementos 

constituintes de cada um dos espaços referenciados.

 
Surgimento da Área Periurbana em Maputo

A construção na área periurbana da cidade de Maputo re-

monta ao ano de 1940, data dos primeiros registos de cons-

truções de caniço (MENDES, 1985, pág.95). Nesta altura, a 

cidade de cimento era ainda local destinado à habitação da 

população branca (dos colonos), de tal forma que os nativos 

tinham que procurar alternativas de habitação nos arredores 

da cidade consolidada, procurando manter-se nas proximida-

des dos seus locais de trabalho.

Este fenómeno agregado à escassez de habitação numa 

cidade maioritariamente habitada pelos colonos fez com que 

TIPO DE 
HABITAÇÃO TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

CASA 
CONVENCION
AL 

FLAT 

PALHOTA 

CASA 
IMPROVISADA 

CASA MISTA 

CASA BÁSICA 

PARTE DO 
EDIFÍCIO 
COMERCIAL 

OUTRO 

 
 
8.2 

10.1 

0,8 

 
0.3 

12,3 

67.6 

 
 
0.1 

0.6 

 
 
15.6 

69.5 

0.1 

 
0.1 

0.7 

12.6 

 
 
0.1 

1.3 

 
 
7.5 

7.5 

0.3 

 
0.5 

22.2 

61.5 

 
 
0.2 

0.2 

 
 
4.9 

0.9 

0.9 

 
0.3 

8.4 

84.1 

 
 
0.1 

0.5 

 
 
8.0 

0.2 

1.2 

 
0.3 

9.3 

80.5 

 
 
0.1 

0.5 

 
 
7.8 

1.5 

0.4 

 
0.5 

15.3 

74.2 

 
 
0.1 

0.2 

 
 
8.5 

0.1 

7.9 

 
0.6 

37.1 

43.6 

 
 
0.2 

2.0 

 
 
1.2 

0.0 

9.1 

 
0.4 

72.0 

16.8 

 
 
0.3 

0.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SERVIÇO 
BÁSICO ÁGUA TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

ÁGUA 
CANALIZADA 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

DENTRO DE 
CASA 

FORA DE 
CASA 

ÁGUA NÃO 
CANALIZADA 

DE 
FONTANÁRIO 

DE POÇO OU 
FURO 
PROTEGIDO 

POÇO SEM 
BOMBA 

DO RIO 

DA CHUVA 

MINERAL 

OUTRA 

16,0 ´78.1 14.9 4.3 5.5 7.7 4.1 0.9 

39.1 13.2 60.5 48.4 30.6 44.5 11.7 0.5 

33.3 0.4 22.2 43.5 54.4 27.5 27.1 0.4 

3.8 0.0 0.1 1.8 2.6 7.0 41.4 12.0 

5.8 0.0 0.1 0.7 6.4 12.5 14.5 85.7 

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

1,0 7.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 

1,0 1.0 2.2 1.3 0.4 0.7 1.1 0.4 

SERVIÇO 
SANITÁRIO TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

RETRETE 
LIGADA À 
FOSSA 
SÉPTICA 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LATRINA 
MELHORADA 

LATRINA NÃO 
MELHORADA 

LATRINA 
TRADICIONAL 
MELHORADA 

NÃO TEM 
RETRETE/ 
LATRINA 

31.0 92.6 28.6 18.8 22.3 22.9 11.2 4.5 

36.5 5.7 30.3 48.3 45.8 38.7 17.2 3.8 

14.0 0.7 17.8 16.4 15.0 15.2 18.4 2.1 

17.0 0.6 22.4 16.0 15.4 22.1 43.3 11.5 

1.5 0.5 0.8 0.5 1.5 1.1 9.9 78.1 

10. Tipo de Habitação, Censos 2007
(ver o quadro completo em Anexo)

11. Serviços: Água, Censos 2007
(ver o quadro completo em Anexo)

12. Serviços Sanitários, Censos 2007
(ver o quadro completo em Anexo)
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MINERAL 

OUTRA 
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39.1 13.2 60.5 48.4 30.6 44.5 11.7 0.5 
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MELHORADA 
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LATRINA 

31.0 92.6 28.6 18.8 22.3 22.9 11.2 4.5 

36.5 5.7 30.3 48.3 45.8 38.7 17.2 3.8 

14.0 0.7 17.8 16.4 15.0 15.2 18.4 2.1 

17.0 0.6 22.4 16.0 15.4 22.1 43.3 11.5 

1.5 0.5 0.8 0.5 1.5 1.1 9.9 78.1 



as imediações de Maputo começassem a ser ocupadas por 

negros que trabalhavam no centro urbano.

Os primeiros indivíduos a assentarem nesta zona da ci-

dade procuraram criar condições para que os seus familiares 

se fossem juntar a eles, desencadeando um fenómeno de 

evolução urbana periférica desordenada sem planeamento 

ou legalidade, com péssimas condições e materiais de cons-

trução.

Mas é quando Moçambique se torna independente que 

se dá o boom da migração e da ocupação da periferia de 

Maputo. Grande parte das famílias a habitar os bairros peri-

féricos das áreas urbanas, imigrantes das zonas rurais, des-

locaram-se atraídos pelo desejo de obter novos empregos, 

melhorar as condições de vida, de saúde e cultura.

Dado o crescimento desmesurado desta área que coloca-

va em relevo as condições de segurança dos poderes colo-

niais, torna-se necessária a regulação da fixação desta faixa 

populacional sendo obrigatória a construção destes assenta-

mentos segundo traçados e alinhamentos estipulados pela 

Câmara (FERNANDES, MENDES, pg. 5).

Com a conquista da independência, outras medidas fo-

ram acrescentadas para alterar o panorama do país, como 

a nacionalização da habitação que permitiu eliminar a espe-

culação no campo da habitação e estruturar a ocupação das 

habitações abandonadas pelos portugueses por parte de fa-

mílias moçambicanas. 

Durante a implementação destas medidas, segundo um 

estudo do MOPH/DNH e UNDP/Habitat (2006), “as câma-

ras municipais iniciaram a colocação de serviços, equipamen-

tos sociais e a providenciar apoio técnico para a construção 

de novas habitações, para a instalação de actividades comer-

ciais e artesanais nas zonas urbanas periféricas, baseadas 

num esquema de participação da população de uma forma 

orientada.” (in Melhoramentos dos Assentamentos Informais, 

Volume I, 2006). 

É neste momento que o bairro de Maxaquene surge no 

mapa da cidade, que dado o crescimento exacerbado da pe-

riferia torna-se demasiado extenso e é subdividido em bair-

ros mais pequenos, surgindo consequentemente o bairro de 

Polana Caniço A.

Toda esta zona habitacional fez parte de um estudo de-

talhado sobre o modo de habitar e organização territorial, 

pioneiro no que se refere ao urbanismo e ordenamento do 
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espaço da área periurbana da cidade de Maputo.

Projecto de Assistência às Áreas Periurbanas

Na década de (19)70, surge o primeiro projecto de orde-

namento, urbanização e desenvolvimento habitacional dos 

bairros periféricos da cidade de Maputo, cujos objectivos 

principais passavam por equipar a periferia urbana de infra-

-estruturas e serviços (transportes, serviços sociais e sanitá-

rios), atenuando o contraste entre a já referida “cidade de ci-

mento” e o “caniço”. No entanto, este programa destinava-se 

à população com menor rendimento e que se localizava na 

periferia em habitação precária, procurando criar um con-

junto de soluções que resultassem numa melhoria global de 

habitação.

Este projecto-piloto foi coordenado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e moni-

torizado pelo Centro para a Habitação e Planeamento das 

Nações Unidas em Nova Iorque, abrangendo os actuais bair-

ros de Maxaquene C, D e Polana Caniço, num total de 36 

000 habitantes locais, sendo promovido pelo Ministério das 

Obras Públicas e Habitação através da sua Direcção Nacional 

de Habitação.

Os bairros periurbanos eram caracterizados pelas suas 

áreas residenciais precárias e sobrelotadas que levavam à 

sobrecarga das deficientes infra-estruturas que os circunda-

vam.

A falta de planeamento do uso do solo foi agravando os 

problemas que estas áreas já vinham a acumular, levando 

a que a crescente população urbana vivesse em áreas sem 

acesso a infra-estruturas e equipamento social, sem segu-

rança ou condições sanitárias. Convertendo estes dados em 

percentagem, entre as décadas de (19)60 e (19)80, 50% da 

população residia nas áreas periurbanas da cidade, ou seja, 

metade da população urbana da cidade de Maputo não tinha 

acesso aos serviços e equipamentos básicos que deveria, 

muito menos com as mesmas condições de habitabilidade, 

ao contrário do que se passava com a população que estava 

instalada no centro urbano.

A proposta para colmatar os problemas acima levanta-

dos passava pela concepção de trezentas habitações, dan-

do a segurança de posse de terra que os habitantes tanto 

queriam sem que houvesse necessidade de os realojar ou 



relocalizar, garantindo-lhes maior acessibilidade e melhores 

espaços públicos.

O processo de execução do plano passava pela identifi-

cação das áreas disponíveis nos locais de intervenção, para 

serviços e sistemas viários; a instituição de uma estrutura 

técnica de assistência aos problemas mais elementares e o 

estabelecimento de interligações entre as estruturas de ser-

viço. 

O plano foi dividido e implementado em três fases, que 

correspondem também a três áreas distintas dentro da zona 

de Maxaquene.

Entre Junho de 1977 e Fevereiro de 1978, teve início a 

primeira fase da intervenção, no bairro Malhangalene que 

era composto por quatro células diferentes, com 60 habita-

ções que albergavam cerca de dez mil pessoas. Este bairro 

foi renomeado durante a intervenção para Maxaquene.

Entre Janeiro e Dezembro de 1978, ocorreu a segunda 

fase de intervenção na zona de Maxaquene Norte, abarcan-

do um total de 60 habitações e cerca de oito mil habitantes.

Entre Fevereiro e Maio do mesmo ano, o projecto expande 

para o bairro de Polana Caniço englobando um total de 150 

habitações e mais de 180 mil habitantes. 

Com a conclusão do projecto, o bairro de Maxaquene fi-

cou equipado com uma escola, um centro cívico e um parque 

de indústrias ligeiras. Foram abertas novas vias principais e 

arruamentos secundários que desembocavam em pequenas 

praças.

Cada quarteirão foi desenhado com uma rede viária que 

permitia a livre circulação automóvel, nas ruas principais e 

circulação de peões na restante área, permitindo que todo 

o perímetro residencial estar acessível quer de uma forma 

ou de outra. Além dos arruamentos secundários pedonais, 

foram traçadas ruas com uma largura mínima de seis metros 

que terminavam numa praça com fontanário, lavatórios e ca-

bines públicas, cabines públicas e uma pequena creche ou 

área de recreio, e ainda com postes para ligação de energia 

eléctrica.

Todo este traçado foi pensado de acordo com o pré-exis-

tente para evitar a destruição desnecessária de habitações 

e vegetação e para permitir que, no futuro, fosse possível a 

substituição do caniço com o loteamento de habitações com 

muros de vedação.

O processo inferido no bairro de Maxaquene C viu-se es-
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pelhado nas fases subsequentes nos bairros de Maxaquene 

D e Polana Caniço A e B, levando a melhorias consideráveis 

na vida dos seus habitantes, nomeadamente no que se refere 

à melhoria da hbaitação, redução da pobreza, de segurança, 

circulação e, principalmente, ao nível do reconhecimento do 

direito de ocupação do solo por parte dos habitantes destes 

bairros.

Apesar de ter sido um projecto arriscado por ser o primei-

ro do género, a forma como foi posto em prática diminuiu as 

implicações que poderiam surgir, uma vez que as questões 

de habitabilidade básica foram trabalhadas em conjunto com 

a comunidade local em todas as etapas do projecto. Tendo 

em conta as relações pacíficas e profícuas existentes entre as 

duas partes intervenientes do projecto foi possível deixar a 

cargo das comissões de urbanização locais a tarefa de parce-

lamento dos talhões do terreno.

Assim, nos meados de 1979 os bairros intervencionados 

compreendiam a seguinte configuração:

Maxaquene C era constituída por 32 quarteirões já demarca-

dos, tendo sido construídas sessenta novas habitações nos 

novos talhões, tanto em material durável como em caniço.

Maxaquene D tinha cerca de 20 quarteirões com dez deles 

já organizados e em trabalho de parcelamento.

Polana Caniço A e B com 60 quarteirões no total, doze dos 

quais estavam ordenados e em processo de parcelamento.

Juntamente com a abertura de ruas, fazia-se a imple-

mentação da rede eléctrica e a ligação da iluminação pú-

blica assim como a construção de novos fontanários para o 

abastecimento das populações e a ligação de água em vários 

quarteirões. 

Com os problemas políticos que se faziam sentir em todo 

o território moçambicano e com o prenúncio da guerra civil 

não foi possível difundir e dar continuidade ao projecto. No 

entanto, este não foi de todo descartado uma vez que actu-

almente Polana Caniço A está completamente regularizado, 

parcelado e com os talhões todos definidos graças à política 

implementada em 1978.

O estudo deste projecto-piloto fez espoletar a necessi-

dade de continuarem a existir projectos semelhantes adap-

tados às necessidades actuais destes bairros. Pela experiên-

cia de 1978, é perceptível a ligação que a comunidade tem 

com a sua terra e a possibilidade de explorar esta vertente 

em projectos de melhoria da habitabilidade nos bairros, quer 



na reconstrução de novas habitações, quer na melhoria das 

condições das pré-existentes, e até mesmo, no desenvolvi-

mento e aprofundamento do trabalho já realizado.

Projecto Home Space

Neste seguimento, surge em 1990 o projecto Home Spa-
ce, baseado no programa de investigação “Home Space in 

African Cities”, financiado pelo Conselho Dinamarquês de 

Pesquisa para a Inovação, sob a gestão do Professor Jorgen 

Eskemose Andersen, da Faculdade de Arquitectura de Co-

penhaga.

Este projecto foi feito através da parceria do Professor 

Paul Jenkins, da Escola do Ambiente Construído, do Profes-

sor Jorgen Eskemose Andersen, da Faculdade de Arquitec-

tura de Copenhaga, da Doutora Ana Bénard da Costa, do 

Centro de Estudos Africanos do ISCTE, e dos Professor Ar-

quitecto Júlio Carrilho e Professor Doutor Carlos Trindade, 

do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Habitat da 

Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universi-

dade Eduardo Mondlane.

Home Space procura analisar a natureza desta nova forma 

de urbanismo como forma de vida, através da observação do 

impacto do ‘espaço de habitar’. Este conceito, desenvolvido 

pela equipa acima apresentada, descreve de forma especu-

lativa os espaços dentro da maioria dos residentes urbanos 

africanos não sendo somente zonas dormitório mas também 

zonas sociais, sendo tanto um local como um processo.

Habitar é um conceito definido culturalmente mas a cria-

ção do espaço de habitar é mais que a influência cultural uma 

vez que também envolve práticas sociais e espaciais. Colec-

tivamente, os espaços de habitar africanos não se ficam pelo 

espaço familiar pois existe a criação de todos os espaços ine-

rentes à interacção familiar e social e estão inevitavelmente 

ligados a contextos políticos e económicos estabelecendo 

parâmetros estruturais para a sua criação. Ao compreender 

o espaço de habitar subentende-se a compreensão dos as-

pectos físicos, sociais, económicos, culturais e temporais que 

criam o espaço urbano. 

O programa é composto por três componentes funda-

mentais de investigação:

A.. Contextualização e estudo do desenvolvimento urba-
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no em Moçambique;

B.. Estudo de uma secção das áreas periurbanas da cidade 

de Maputo para compreender o que é tido como espaço na 

casa e o seu papel na mudança urbana;

C.. Um estudo etnográfico aprofundado  de uma pequena 

amostra de cerca de vinte famílias, incluindo a constituição 

da família mais ampla e construção social da casa, de forma a 

melhor entender o que está subjacente ao desenvolvimento 

do espaço de habitar a uma microescala.

O foco deste projecto é procurar demonstrar que muitas 

vezes o que é lido como um problema no que refere à evolu-

ção urbana da África Sub-sahariana, é muitas vezes o veículo 

e a base da sua solução.

Neste sentido, como refere Paul Jenkins (2012, p.204), 

esta pesquisa foi fundamentada na necessidade de procurar 

novas formas de abordar o desenvolvimento das cidades da 

África Sub-sahariana, evitando a aplicação simplista de con-

ceitos analíticos recebidos por terceiros, cuja envolvente po-

lítica, económica, social e cultural é distinta daquela presente 

nestas áreas.

Exemplos chave são os conceitos aqui abordados, como: a 

“informalidade” como um julgamento de valor binário; “slum” 

como uma categorização normativa e “planeamento físico” 

como uma actividade de loteamento progressivo, sendo que 

todos estes pontos pouco efeito têm na mudança e na rápi-

da expansão na África Sub-sahariana.

Seria de grande interesse arquitectónico, urbanístico e 

social, repensar num novo plano de intervenção nas áreas 

peri-urbanas da cidade de Maputo, agora numa perspectiva 

de melhoria territorial e não de construção de origem, apro-

veitando as bases de investigação encontradas e utilizadas 

pelos projectos acima apresentados.

O Surgimento de Polana Caniço A

Polana Caniço A é um dos bairros periurbanos da cidade 

de Maputo que faz fronteira com a zona formal da cidade. 

Com uma extensão territorial de cerca de 2,22km2, encon-

tra-se junto ao litoral da Baía de Maputo. É delimitado por 

duas vias de grande importância no traçado da cidade, a Ave-

nida Vladimir Lenine e a Avenida Julius Nyerere, uma vez que 

ambas percorrem toda a extensão da cidade, desde o centro 

urbano até à periferia. Tem ainda como limites a Universida-



de Eduardo Mondlane e a Rua da Costa do Sol que o separa 

do bairro Polana Caniço B, encontrando-se entre os Bairros 

de Sommerschield (Sul), Maxaquene C (Oeste) e Polana Ca-

niço B (Norte e Este). 

Oficialmente o bairro teve a sua origem em 1975, após a 

independência, com a distribuição administrativa da cidade 

e a organização do território e da comunidade. Assim, surge 

a divisão de Maputo em seis distritos Municipais, fazendo 

Polana Caniço A parte do terceiro distrito - KaMaxaqueni, 

juntamente com os bairros, Maxaquene A, Maxaquene B, 

Maxaquene C, Maxaquene D, Polana Caniço B, Urbanização 

e Mafalala. 

Esta área a sudeste da cidade de cimento foi sujeita a 

especulação de terreno durante a época colonial, por donos 

de terras que travaram o avanço da cidade formal em direc-

ção ao norte. Este percalço atrasou o desenvolvimento des-

ta área comparativamente à zona urbana formal localizada a 

nordeste, tendo uma ocupação relativamente espaçada até à 

Independência do país. 

Depois da independência todo o território do bairro co-

meçou a ser ocupado informalmente para a construção de 

habitação de população vinda das zonas rurais em busca de 

emprego e melhores condições de vida.

No entanto, a ocupação era de relativa baixa densidade 

quando, em 1977, o novo Directório Nacional de Habitação 

começou um projecto-piloto de desenvolvimento urbano 

no bairro residencial de Maxaquene. A densidade residen-

cial nesta vasta área informal levou Polana Caniço a ficar em 

segundo plano em termos projectuais, tendo sido atribuído 

um modelo de lote, a ser implementado pelos próprios ha-

bitantes.

Como resultado deu-se uma rápida densificação, a qual 

nunca foi formalizada ou legalizada, apesar da relativa ordem 

em termos de ocupação e loteamento (MALAWENE, 2005, 

pág.20).

Nesse tempo, o Conselho Municipal recusou-se a forma-

lizar os direitos à terra dos ocupantes dos terrenos, quer em 

1980, quer em 1985. A falta de formalização, juntamente 

com a crescente pressão sobre os terrenos disponíveis, in-

duziu o aparecimento de algumas ocupações não planeadas 

no bairro. Esta ocupação ocorreu durante os momentos de 

grande instabilidade e de insegurança nas províncias do sul 

e na periferia da cidade – na década de 1980 – como resul-

13. Província de Maputo

14. Planta com Distrito Municipal 3

15. Bairro de Polana Caniço A
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tado da guerra civil.

Em meados de 1990, a população foi retirada de parte 

desta área pelas autoridades locais, devido aos potenciais 

problemas ecológicos que poderiam advir da ocupação da 

escarpa, uma vez que a erosão levou a vários cortes do trá-

fego da Avenida Julius Nyerere.

Porém, na prática, esta deslocalização da população não 

se deveu ao problema de segurança, mas ocorreu antes para 

facilitar o investimento do sector da construção para a cons-

trução de várias áreas residenciais de renda alta, nessa zona. 

A população foi realojada em novos terrenos em expansão 

no Zimpeto, a aproximadamente 20 km de distância do cen-

tro urbano, na zona periférica da cidade.

Apesar das construções recentes na zona da escarpa, os 

problemas de erosão mantiveram-se e acentuaram-se na 

área de habitação informal, o que leva a que a cada ano, na 

época das chuvas, muitos habitantes fiquem desalojados e 

que parte do bairro fique completamente inundado e devas-

tado.

Características Físicas do Bairro Polana Caniço A

Por se encontrar inserida na cidade de Maputo, Polana 

Caniço A não apresenta grandes características físicas natu-

rais gerais que o distinga do resto do território maputense, 

pelo que para conseguirmos identificá-las temos que recor-

rer às características gerais da cidade.

16. Planta de Polana Caniço A com marcação dos limites do Bairro



Contudo, porque nem todo o território é igual, contendo 

sempre pequenas nuances dadas pela sua localização, Polana 

Caniço A tem algumas características que a distinguem dos 

bairros circundantes.

Na maior parte da cidade “os solos são arenosos e secos, 

mesmo na época chuvosa pois a natureza dos sedimentos 

permite rápida infiltração das águas” (CHICAMISSE, 2005).

Por estar situado junto da zona costeira da cidade e, de-

vido à acção climática, o solo deste bairro - por si só já bas-

tante arenoso e seco, como no resto da cidade – sofre todos 

os anos transformações, que por vezes são consideráveis 

devido às cheias. 

Como exemplo deste processo temos a Avenida Julius 

Nyerere que divide a zona mais alta e a mais baixa do bairro, 

a partir da qual as habitações aqui construídas, na estação 

das chuvas, sofrem danos, por vezes irreparáveis, deixando 

famílias inteiras desalojadas.11

Assim, é possível identificar duas grandes áreas por onde 

o bairro se distribui. A primeira, plana, que vê os seus limites 

definidos pelos bairros de Maxaquene C e D e pela Avenida 

Julius Nyerere que faz a transição para a segunda área por 

meio de uma escarpa que é cortada pela avenida e termina 

numa cota inferior relativamente à área anterior.

Camada Populacional do Bairro Polana Caniço A

Para além das características físicas de Polana Caniço A, 

também a população contribui para a sua singularidade.

Quando falamos sobre a percentagem populacional do 

bairro temos obrigatoriamente que enquadrar estes núme-

ros na envolvente do Distrito Municipal em que este se in-

sere – DM3.

Nos censos realizados em 2007, o DM3 tinha cerca de 

227 290 habitantes, distribuídos pelos oito bairros que o 

constituem, sendo que Polana Caniço A albergava cerca de 

20,2 % da população total do distrito.

Este número deverá ter crescido substancialmente devido 

aos constrangimentos políticos e económicos que assolaram

11
 O clima de Maputo é tropical húmido, sendo o período mais quente do ano entre 

Novembro e Abril e o mais frio entre Maio e Outubro. Dado o tipo climático do 
país e a sua posição no globo terrestre, é uma zona propícia a períodos de grande 
precipitação e consequentemente a cheias, que habitualmente ocorrem entre os 
meses de Novembro e Março.

GRUPO 4 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

17. População do Bairro, Grupo 1
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o país, mas à falta de dados recentes vamos considerar daqui 

para a frente os obtidos nos últimos censos nacionais (2007). 

O bairro de Polana Caniço A é constituído por cerca de 45 

883 habitantes, sendo que 22 322 são do sexo masculino e 

23 561 do sexo feminino. Estes indivíduos constituem entre 

si cerca de 8 464 famílias, que habitam o bairro. 

Dentro desta população, existem quatro grupos principais 

cujas origens são distintas entre eles.

O primeiro grupo é constituído por imigrantes (vindos de 

todas as partes do país, fugindo à guerra nas zonas rurais, em 

busca de melhores condições de vida) que, devido aos baixos 

rendimentos, se foram fixando na zona suburbana da cidade 

de Maputo, mais propriamente no bairro.

Do segundo grupo fazem parte indivíduos que saíram 

de bairros circunvizinhos, como o de Maxaquene e outros 

pertencentes ao centro urbano que, ao abrigo do Programa 

de Reabilitação Urbana – PRU, foram realojados neste lo-

cal, bem como moradores saídos de prédios como Zambeze, 

Cardoso, Isatex, entre outros.

O terceiro grupo é constituído por moradores que estão 

no Bairro desde o período colonial.

Por último, apresenta-se o quarto grupo constituído por 

moradores que apesar de residentes no bairro de Polana Ca-

niço A, consideram-se moradores do bairro Sommerschield 

(MUTOLO, 2007, pág.28).

Este último grupo é um caso recente de moradores endi-

nheirados, que por falta de terrenos livre no centro da cida-

de, compraram terrenos na zona de Polana Caniço, junto à 

Universidade Eduardo Mondlane, e aí se estabeleceram.

Contudo não existem quaisquer semelhanças entre esta 

zona e a restante área do bairro. Esta parte está comple-

tamente equipada de infra-estruturas, desde saneamento, 

rede eléctrica, canalizações e pavimentação das vias, sendo 

uma extensão da cidade de cimento.

Esta extensão tem ocorrido, por um lado, devido à falta 

de terrenos para construção de habitação no centro da ci-

dade, uma vez que sem terreno por onde crescer começa a 

espraiar-se pelos bairros suburbanos com os quais faz fron-

teira; por outro lado, devido aos preços relativamente mais 

reduzidos por lote praticados nestas áreas comparativamen-

te a outras zonas mais centrais.

Por conseguinte, este fenómeno tem vindo a acentuar-se 

cada vez com mais frequência nos arredores do distrito cen-

GRUPO 4 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

GRUPO 4 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

GRUPO 4 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

18. População do Bairro, Grupo 2

19. População do Bairro, Grupo 3

20. População do Bairro, Grupo 4



tral de Maputo, principalmente naqueles que fazem fronteira 

directa com o mesmo e, cuja localização é agora alvo de es-

peculação imobiliária pela proximidade com a zona costeira 

– a marginal de Maputo - e com outros locais de interesse.

A Construção em Polana Caniço, reflexo de Moçambique

As habitações tradicionais africanas eram compostas por 

vários edifícios e espaços abertos destinados a diferentes 

funções, geralmente delimitados por uma vedação.

Cada espaço comportava uma forma diferente, mediante 

o tipo de função predestinada ao mesmo, como era exemplo, 

no caso de famílias polígamas, a casa do homem (quando 

existia) ser diferente da das suas mulheres, sendo rectan-

gular e as restantes circulares. Essencialmente existiam dois 

grupos com características distintas de organização espacial 

e construção habitacional. O primeiro grupo era caracteri-

zado pelas casas constituídas por vários edifícios circulares 

(podiam ser cilíndricos, com cobertura cónica, inteiramente 

cónicos, ou semiesféricos), dispostos em volta de um espaço 

exterior comum circular, colocados por ordem hierárquica, 

característica de cada cultura.

O segundo grupo, composto por povoados assentes em 

zonas de floresta junto a rios e áreas adjacentes, construía a 

casa em forma quadrangular, com telhados de duas águas, 

à volta de um pátio também quadrangular, ou alinhados em 

duas séries paralelas, uma à frente da outra (BRUSCHI, CAR-

RILHO, LAGE, 2005, pág.3).

Como descrito, os grupos distinguiam-se não só pelas 

formas construtivas como pela adequação do espaço co-

mum e pelo número de edifícios correspondente à casa de 

cada família.

No entanto, ao longo dos séculos, a introdução de novos 

povos e de novas tradições construtivas, quer de africanos 

quer de outros continentes, levou à contaminação de ele-

mentos destas culturas tão diversas, pelo que actualmente, 

torna-se difícil a distinção dos tipos arquitectónicos mais 

antigos em relação aos mais recentes, dada à fusão entre 

alguns deles e à extinção de outros.

Até meados do século XX, toda a África Austral era po-

voada por assentamentos circulares, inserindo-se, assim, no 

primeiro grupo acima descrito, exceptuando a costa do norte 

moçambicano, que havia sido, ainda no século XIX, influen-

21. Assentamento Caniço Circular

22. Assentamento Caniço Rectangular

23. Casa Típica Swahili
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ciada pela cultura Swahili.
Todo o restante território moçambicano e da África Aus-

tral percorreu o mesmo percurso construtivo, partilhando 

características e tipologias, como o caso da casa tipo Kraal, a 

mais antiga tipologia habitacional.

Actualmente é raro ser encontrado este tipo de habitação 

em Moçambique, embora no campo ainda prevaleça a forma 

circular correspondente à casa familiar e a forma cilíndrica 

das casas isoladas.

No século XIX, ao mesmo tempo que a sul do país, a po-

pulação das aldeias muralhava as suas habitações com veda-

ções, que se tornaram em paliçadas com as invasões do povo 

Nguni, (LIESEGANG, 1974, p.313) no centro, difundia-se a 

“casa de caniço”.

O edifício principal mantinha a estereotomia das casas 

Kraal, mas os edifícios circundantes eram construídos unica-

mente em caniço, em forma rectangular e com a cobertura 

de apenas uma água.

Este tipo de construção habitacional é o mais antigo 

exemplar de construção económica e de rápida execução 

que deu o nome e se proliferou pelos bairros pobres (perifé-

ricos), junto dos centros urbanos do país.

No entanto, nenhum destes tipos arquitectónicos africa-

nos influenciou de forma marcante ou mesmo permanente 

os indivíduos colonos que ergueram grande parte das cidades 

costeiras moçambicanas, existindo apenas algumas tentativas 

de integração da cultura arquitectónica moçambicana em edi-

fícios de uso públicos como restaurantes ou bares, mas sem 

grande notoriedade (BRUSCHI, SONDEIA, 2002, p.27).

Actualmente, já é recorrente observar as influências de 

ambos os tipos arquitectónicos em determinados contextos 

das zonas periféricas dos grandes centros urbanos, aquando 

da substituição das casas de caniço por casas com materiais 

mais permanentes e resistentes e da alteração da forma de 

uso do espaço de habitar, fazendo coexistir diferentes mo-

dos de usufruir do espaço da casa.

Contudo, as técnicas utilizadas na construção continuam 

a ser transmitidas de morador para morador, mesmo as mais 

complexas, sem recurso a manuais ou desenhos técnicos, 

existindo a necessidade de manter o processo construtivo o 

mais rigoroso, detalhado e regulado possível.

Este sistema de apalavramento dos métodos construti-

vos e da sua execução é perfeitamente compreensível dado 
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24. Comunidade de Casa Tipo  Kraal

25. Casa Tipo  Kraal

26. Casa Mista, Caniço com Tijolo



o estilo de vida regrado da população destes locais, tendo 

também em conta que a dificuldade financeira aqui sentida 

reforça o carácter económico da obra e daí a sua simplicida-

de e tenacidade nos pontos tecnológicos da construção.

Apesar de toda a evolução e influência das classes domi-

nantes sobre a reconstrução destes assentamentos, existem 

elementos que não foram alterados, como a diferenciação 

das coberturas em relação a cada divisão da casa (remeten-

do para as antigas famílias africanas, que estavam divididas 

por grupos hierárquicos com edifícios de diferentes formas 

que os distinguiam dentro do núcleo familiar), não deixando 

assim perder a origem da população e a base construtiva das 

suas habitações. 

À semelhança de outras cidades moçambicanas como 

Inhambane, Maputo tem nos seus primeiros vestígios de 

assentamentos, arruamentos e construções criadas por 

navegadores portugueses que desde cedo fizeram destas 

terras locais de pernoita e passagem e que, mais tarde, se 

estabeleceram aqui definitivamente.

Como tal, muitos dos modelos arquitectónicos apresen-

tados acima não tiveram muito reflexo no núcleo central da 

cidade que, a partir do século XVIII, com a ocupação oficial 

dos portugueses, começou a ser construída à imagem das 

suas cidades natais. Daí a arquitectura maputense ser ainda 

fortemente influenciada pela portuguesa.

No entanto, como esta era uma cidade construída para 

os colonos, foram surgindo nas imediações da mesma os 

primeiros assentamentos informais edificados por nativos 

moçambicanos, vindos um pouco de todas as zonas do país, 

trazendo com eles os costumes e as tradições e os métodos 

construtivos africanos praticados nos meios rurais. É nesta 

altura que o caniço – e os métodos construtivos a ele asso-

ciados – se insere no contexto urbano de Maputo, fazendo 

com que a cidade se torne uma mescla de influências e de 

arquitecturas, considerando-a uma cidade dual, quer pela 

segregação populacional quer, principalmente, pelos pontos 

opostos urbanísticos e arquitectónicos que a cidade acolheu.

Mas voltando às raízes arquitectónicas e urbanísticas 

portuguesas presentes em Maputo, tal como outras cidades 

moçambicanas, esta cidade foi sofrendo alterações arquitec-

tónicas e urbanísticas a par das alterações que eram feitas 

em Portugal.

Grande parte do edificado existente na baixa tem profun-

27. Casa com Cobertura Ventoinha

28. Cinema Scala

29. Hotel Tivoli
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das influências nos edifícios encontrados em cidades por-

tuguesas, como Lisboa e Porto, partilhando inclusivamente 

arquitectos, engenheiros e os seus planos.

No final do século XIX e início do século XX, já Maputo 

começava a formar-se enquanto cidade portuguesa, muitas 

eram as obras para permitir a execução dos planos urbanísti-

cos que iam surgindo ao longo dos anos, sempre com alguma 

alteração ou melhoramento, mas com base no traçado orto-

gonal das ruas e avenidas para a construção da cidade.

Um dos grandes responsáveis por estas obras foi o Gabi-

nete de Urbanização Colonial, anexo ao Ministério das Coló-

nias, que na década de (19)40 “preparou numerosos planos 

para as câmaras municipais de Moçambique e controlou a in-

teira produção urbanística na década sucessiva” (BRUSCHI, 

LAGE, 2005, p.35).

Se em termos de planos urbanísticos não houve grandes 

alterações ao longo das décadas – apenas reconhecendo 

alguns acertos ou algumas alterações mais profundas loca-

lizadas – no que diz respeito às áreas urbanizadas e zonas 

residenciais já se notaram algumas discrepâncias ao longo 

dos anos, não só pelo desenvolvimento arquitectónico e tec-

nológico, mas também pela necessidade de criar mais espaço 

e condições habitacionais à crescente camada populacional 

que procurava casa na cidade.

No início, a ocupação residencial da cidade era caracteri-

zada pela sua dispersão no terreno, uma vez que o comum 

era construir habitações de um piso com jardim, sendo que 

estas se diferenciavam pelos bairros residenciais nos quais 

estavam enquadradas, interferindo esta localização nas tipo-

logias construtivas (MORAIS, 2001, p.44). Os materiais mais 

recorrentes eram a madeira, o zinco e o ferro, existindo al-

gumas excepções sob inspiração Neoclássica, influenciadas 

pelos modelos ingleses e holandeses existentes nos países 

vizinhos (FERREIRA, 2008, p.21).

Com os primeiros trabalhos de desenvolvimento das re-

des ferroviárias dá-se a introdução de um novo material que 

vai revolucionar a construção na cidade: o cimento. Este ma-

terial é utilizado de forma racional e económica até à déca-

da de quarenta, aplicado por arquitectos como Abel Pascoal, 

Américo Alarcão, Francisco Assis e António Rosas, entre ou-

tros (LAGE, 2005, p.90).

O ponto de viragem na construção arquitectónica da ci-

dade dá-se com a introdução dos edifícios em altura – sur-

30. Edifício 33

31. Edifício Seguros Nautilus

32. Edifício de Habitação Modernista



gem assim os prédios que ultrapassam os típicos dois pisos. 

A arquitectura moderna é introduzida na cidade de Maputo 

nesta altura, com “a introdução de novos modelos adaptados 

às características climáticas do País”. (LAGE, 2005 p.90) Isto 

leva as empresas de construção a adquirir novas capacidades 

construtivas com novos materiais e com melhor qualidade – 

como o betão armado, e a resolução de problemas técnicos 

que advém destas novidades criando projectos racionais.

Esta evolução arquitectónica deveu-se muito a arquitec-

tos como Fernando Mesquita, João Tinoco, Pancho Guedes, 

Craveiro Lopes, Fernando Eurico, Marco Miranda Guedes e 

Alberto Soeiro, que desenvolveram o seu trabalho entre Ma-

puto e a Beira e perpetuaram através dos seus edifícios a 

imagem modernista desta cidade, que ainda hoje existem e 

fazem parte do património cultural e arquitectónico de Mo-

çambique (LAGE, 2005, p.93). 

Deslocando-nos do centro até às zonas periféricas da ci-

dade compreendemos que este legado arquitectónico não 

se extingue no centro da cidade, sendo transportado para as 

imediações dos bairros periurbanos, como é exemplo Polana 

Caniço A. Este bairro vai absorvendo diferentes tipos arqui-

tectónicos consoante a proximidade ou afastamento em re-

lação ao centro urbano.

Ainda que sem barreiras físicas declaradas, o bairro pode 

ser dividido em três grandes áreas, pela diferenciação em 

termos económicos, pelas discrepâncias construtivas e até 

mesmo pelos seus moradores. Desta forma, ainda que infor-

malmente e sem qualquer tipo de aval legal, tanto para os 

habitantes como para os transeuntes que percorrem as ruas 

do bairro são perceptíveis as três zonas em que este está 

dividido (MATENGA, 200, p.27).

1. Zona de contacto com o centro urbano

A primeira área, é uma zona relativamente recente no 

contexto urbano do bairro, uma vez que só nos últimos vinte 

anos com a escassez de terreno para construção no centro 

da cidade, foi dada permissão de construção neste local.

Esta área localizada nas traseiras do campus da Universi-

dade Eduardo Mondlane estava sujeita a uma série de restri-

ções construtivas, visto o Conselho Municipal ter determina-

do que só poderiam ser construídas habitações unifamiliares 

com dois pisos (MUTOLO, 2007, p.35).
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“MORADIA” 

“CASA” 

“BARRACA” 

ZONA 1 

ZONA2 

ZONA3 
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- Escola [2] 
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para Adultos [1] 
- Igrejas e Locais de Culto[11] 
- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
- Fontanário Inoperacional [7] 
- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 
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DE SERVIÇOS DO BAIRRO 
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- Bares e Cafés 
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ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 

ZONA DO BAIRRO  TIPO DE HABITAÇÃO  

“MORADIA” 

“CASA” 

“BARRACA” 

ZONA 1 

ZONA2 

ZONA3 

- Centro Comunitário 
(Secretaria do Bairro) 
- Campo de Jogos [1] 
- Escola [2] 
- Centro de Alfabetização 
para Adultos [1] 
- Igrejas e Locais de Culto[11] 
- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
- Fontanário Inoperacional [7] 
- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 

BREVE LEVANTAMENTO 
DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 

ZONA DO BAIRRO  TIPO DE HABITAÇÃO  

“MORADIA” 

“CASA” 

“BARRACA” 

ZONA 1 

ZONA2 

ZONA3 

- Centro Comunitário 
(Secretaria do Bairro) 
- Campo de Jogos [1] 
- Escola [2] 
- Centro de Alfabetização 
para Adultos [1] 
- Igrejas e Locais de Culto[11] 
- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
- Fontanário Inoperacional [7] 
- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 

BREVE LEVANTAMENTO 
DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 

ZONA DO BAIRRO  TIPO DE HABITAÇÃO  

“MORADIA” 

“CASA” 

“BARRACA” 

ZONA 1 

ZONA2 

ZONA3 

- Centro Comunitário 
(Secretaria do Bairro) 
- Campo de Jogos [1] 
- Escola [2] 
- Centro de Alfabetização 
para Adultos [1] 
- Igrejas e Locais de Culto[11] 
- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
- Fontanário Inoperacional [7] 
- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 

BREVE LEVANTAMENTO 
DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 

33. Prédio Cardiga

34. Edifício TAP

35. Zona 1 e Tipologia do Bairro
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Devido às restrições do processo de requisição destes 

terrenos, apenas indivíduos com um determinado poder 

económico tinham a possibilidade de o fazer (MALAWENE, 

2005, p.31). Assim, os moradores desta parte do bairro, ao 

contrário dos restantes, eram pessoas com recursos econó-

micos altos12, para construir com as limitações impostas e 

para acrescentar as infra-estruturas necessárias, tais como 

rede eléctrica, saneamento, pavimentação e recolha de resí-

duos públicos (MALAWENE, 2005, p.35).

Dadas as características sociais dos moradores desta zona 

do bairro, é perceptível o tipo construtivo e os materiais uti-

lizados nestas habitações.

As habitações são feitas com recurso a técnicas constru-

tivas avançadas, com alvenaria de tijolo ou cimento, perfei-

tamente impermeabilizadas, com fundações estáveis, sanea-

mento, instalação eléctrica, canalização, reboco, entre outros 

elementos que não se vêem reflectidas a este ponto noutros 

pontos do bairro.

Aqui, é perceptível a influência de diferentes culturas na 

construção das habitações. Muitas delas têm como base o 

que é praticado no país de origem dos seus moradores, como 

o caso de algumas residências oficiais de cidadãos chineses. 

Ainda que muitos dos donos destas mansões sejam agora 

maputenses abastados, estes continuam a recorrer a técni-

cas, materiais e imagens portuguesas para a construção das 

suas habitações, não só como reflexo da envolvente mas 

também pela sua cultura arquitectónica estar ainda um pou-

co limitada pelo que viram até ao momento, por ser uma for-

ma de demonstrar o estatuto social que conseguiram atingir, 

e pela educação e ambiente cultural, tendo sido formados 

com referenciais portugueses.

Contudo, e por ser um ponto bastante importante na ac-

tualidade maputense, com a independência do país e com a 

entrada de indivíduos de diversas nacionalidades, a cidade 

começou lentamente a alterar-se e a absorver a cultura e as 

tendências que estes traziam dos seus países.

Dada a existência de diversos acordos comerciais e eco-

nómicos, Moçambique, e Maputo em concreto, acolhe uma 

crescente comunidade de população chinesa, que está a 

desenvolver actividades quer nos sectores comerciais ou fi-

nanceiros, como também na área da arquitectura e constru-

12
 Estas pessoas, com residência no centro da cidade, alugam estas habita-

ções a estrangeiros em serviço na cidade.

36. Moradia típica da Zona 1

37. Prédio típico da Zona 1

38. Casa típica da Zona 1



ção. Como tal, o que antigamente era unicamente constru-

ído com elementos característicos da arquitectura colonial 

portuguesa, começa agora a ser pautado por elementos da 

cultura chinesa, quer pelas habitações que estes emigrantes 

constroem na cidade, quer pelo cunho pessoal que os arqui-

tectos e urbanistas colocam nos edifícios públicos dos quais 

estão responsáveis.

A injecção de novas culturas e tipos arquitectónicos é 

igualmente identificável no bairro de Polana Caniço A, sendo 

que parte das moradias aqui construídas pertence a proprie-

tários chineses, e cuja construção se mantém fiel ao que es-

tes praticam no seu país natal.

Deste modo, as habitações são arquitectonicamente 

ostensivas, construídas com os melhores materiais, com o 

isolamento devido, e com as técnicas apropriadas, mas com 

uma imagem desenquadrada.

Assim, a zona de contacto com o centro urbano da cidade 

é uma zona multicultural quer no que se refere aos seus mo-

radores, quer aos estilos arquitectónicos aqui encontrados. 

2. Zona Nuclear do Bairro (com Plano de Loteamento dos 
anos 70)

A segunda área de Polana Caniço A é o núcleo central do 

bairro, onde a maioria da população mora, trabalha e socia-

liza.

Este terreno, aquando da independência do país, foi um 

dos escolhidos para aí se desenvolver o programa de reabi-

litação das áreas peri-urbanas, tendo recebido um plano de 

loteamento do espaço a habitar por cada habitante (MUTO-

LO, 2007, p.27).

Com este programa, datado de 1977, toda a zona abran-

gida pelo plano foi dividida em lotes para habitação tendo 

sido abertas ruas e avenidas e iniciadas as instalações das 

redes de iluminação pública e de saneamento.

No entanto, como o plano não foi concluído, ficou a car-

go dos moradores manter a divisão dos terrenos e procu-

rar construir novas habitações de forma organizada. Como 

tal, apesar das avenidas não estarem pavimentadas, da rede 

eléctrica não ter cobertura total do terreno e de nem todas 

as infra-estruturas existirem, esta área está urbanamente de-

limitada e organizada através de um conjunto de arruamen-

tos e uma clara definição de lotes.
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- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
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- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 

BREVE LEVANTAMENTO 
DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 
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EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 
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- Padaria [1] 
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DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
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ESTRUTURAS 
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INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
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41. Zona 2 e Tipologia do Bairro

39. Casa típica da Zona 1

40. Prédio típico da Zona 1
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Os moradores desta zona são, provavelmente, os que há 

mais tempo aqui se instalaram, uma vez que na zona anterior 

era proibido construir e na zona seguinte as condições não 

eram as melhores. Só quando o bairro começou a mostrar 

sinais de escassez de espaço no seu núcleo central é que 

começaram a instalar-se nessa zona. Ainda assim, a sua po-

pulação, apesar de se ter aqui instalado antes do projecto de 

loteamento para a construção das habitações ter sido co-

locado em prática, adaptaram-se e seguiram a organização 

dada pelo mesmo, aquando da chegada de novos inquilinos 

vindos um pouco de toda a parte, quer de outros bairros pe-

riféricos, quer de outras cidades moçambicanas.

As primeiras camadas populacionais a construírem casas 

neste local seguiam ainda o que era praticado um pouco por 

todo extrato rural do país, erguendo as suas habitações com 

base no modelo da casa de caniço, já com algumas altera-

ções ao que era a base deste modelo mas seguindo o mesmo 

método construtivo. Só ao longo dos anos, com as melhorias 

económicas e com o acesso a novos materiais com melho-

res características construtivas, como a maior durabilidade e 

resistência dos materiais, é que as pessoas começaram a al-

terar as suas habitações, modernizando-as em termos arqui-

tectónicos e construtivos, colocando-as mais próximas das 

habitações do centro urbano.

É neste momento, que começamos a denotar o fenóme-

no da casa evolutiva e da sua aplicação neste contexto.

A habitação evolutiva foi a solução encontrada pela po-

pulação para melhorar as suas condições habitacionais de 

acordo com as suas capacidades e dificuldades financeiras. 

Este tipo de habitação assenta em características um pou-

co diferentes das habituais, sendo a sua construção dividida 

em fases cujo calendário construtivo está dependente da ca-

pacidade monetária do dono para a sua construção, levando 

a que muitas vezes se prolongue ao longo de vários anos.

Como é compreensível, a habitação evolutiva não se res-

tringe ao bairro de Polana Caniço, nem ao país, estando pre-

sente nos vários continentes, difundida por diversos países.

Contudo, como em todos os modelos partilhados e imple-

mentados em diferentes culturas, a população adapta este 

modelo à sua cultura. A habitação evolutiva que encontra-

mos em Moçambique, e neste bairro, tem uma peculiaridade 

em termos estéticos e construtivos dada a cobertura ser um 

elemento individualizador do espaço da casa. Cada divisão 

42. Casas típicas da Zona 2

43. Arruamento típico da Zona 2

44. Arruamento típico da Zona 2



tem a sua própria cobertura, de apenas uma água e, na jun-

ção de todas as divisões, as coberturas destas tomam direc-

ções diferentes umas das outras. A chamada cobertura em 

ventoinha permite rapidamente identificar quantas divisões 

a habitação tem e a sua sequência temporal construtiva.

Ao contrário da primeira área referenciada, esta não tem 

qualquer tipo de regalias em termos urbanos, sendo que o 

que lá existe foi fruto do esforço comum de todos os mo-

radores e da luta para conseguirem melhores condições de 

vida.

As casas não têm o luxo das anteriores sendo todas elas 

compostas por um piso térreo que, inicialmente, comporta 

uma sala e um quarto, uma vez que a casa de banho e a cozi-

nha geralmente são exteriores e, conforme as possibilidades 

dos donos, são-lhe acrescentadas novas divisões (como mais 

quartos, casas de banho interiores, entre outros) e melhora-

das as já existentes de acordo com o modelo da casa evoluti-

va. Todas elas têm acesso a água canalizada e a electricidade; 

o saneamento é feito por meio de fossas individuais realiza-

das pelos próprios e, quando estas não existem, os dejectos 

são deitados numa vala comum de drenagem localizada num 

dos extremos do bairro.

Como é perceptível, a camada populacional não tem tan-

to poder económico como a anterior, reflectindo-se no tipo 

construtivo e no tipo de materiais utilizados. Exceptuando 

alguns moradores financeiramente mais favorecidos que 

conseguem construir e melhorar as habitações com bons 

materiais, grande parte constrói a casa com alvenaria de ti-

jolo ou cimento à vista, sem qualquer impermeabilização ou 

reboco, muitas vezes sem pavimentação interior e com as 

condições mínimas de conforto térmico, com a instalação de 

janelas precárias feitas em madeira.

A distinção entre membros do bairro mais abastado e 

membros com maiores dificuldades financeiras é facilmente 

perceptível, primeiro pela localização central das habitações 

mais bem equipadas - estas estão distribuídas ao longo da 

avenida principal do bairro e das transversais mais próximas, 

e depois pelo aspecto geral da habitação – as que estão re-

bocadas, com muros em pedra ou bloco, com portões em 

aço e janelas em alumínio, são claramente as pertencentes a 

famílias economicamente mais estáveis; já as que têm o blo-

co ou o tijolo à vista, com os muros ainda em material vegetal 

e as janelas cobertas por materiais reutilizados, pertencem a 

45. Casa - Comércio típica da Zona 2

46. Casas típicas da Zona 2

47. Arruamento típico da Zona 2
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elementos do bairro com maiores carências financeiras.

Daí podermos concluir que a divisão social, de acordo 

com os níveis financeiros e culturais, não está só presente 

na primeira zona do bairro mas também no seu núcleo. Esta 

separação é visível ainda que de uma forma menos eviden-

ciada. 

3. Zona de Ocupação Desordenada

Esta última área é quase uma evolução negativa da ante-

rior. Se na área anterior o terreno era loteado, com avenidas 

e ruas rasgadas, numeradas e em alguns casos iluminadas, 

nesta zona esses elementos são inexistentes. Este local sur-

giu pela necessidade de espaço para o constante fluxo po-

pulacional que existe no bairro que, não tendo espaço no 

centro deste, se instala nas imediações onde o solo é instá-

vel por ser uma zona crítica na época das cheias, sem qual-

quer tipo de fundação, com materiais muito precários como 

madeira reutilizada e chapas de zinco, sem qualquer tipo de 

condições sanitárias, agravadas pelo facto das habitações se-

rem construídas entre a lixeira que delimita os bairros (MU-

TOLO, 2007, p.27). Nas épocas das cheias é normal muitas 

destas casas (ou barracas) serem levadas com a força das 

águas deixando famílias inteiras desalojadas que mesmo as-

sim voltam a construir no mesmo local (SALVADOR, RAPO-

SO, 2000, p.40).

Se na zona anterior as habitações gradualmente foram so-

frendo alterações e melhorias, tanto nos materiais como nas 

divisões de forma sistemática e relativamente rápida, nesta 

zona do bairro esta evolução está, à partida, impossibilitada 

pela instabilidade do terreno e pela precariedade das suas 

condições.

Tendo em conta o local onde as habitações se desenvol-

vem, a distância ao núcleo central do bairro e a falta de ilumi-

nação pública, saneamento e água canalizada, assim como as 

consequências das chuvas neste terreno, tornam esta zona a 

mais pobre e precária em termos construtivos.

As habitações estão sujeitas a priori a um prazo de vali-

dade imposto pelas condições do solo e às consequências 

dos fenómenos meteorológicos e por isto os seus habitan-

tes pouco gastam em materiais perenes e construtivamente 

bons, optando pela construção com materiais reutilizados e 

mais fracos.

ZONA DO BAIRRO  TIPO DE HABITAÇÃO  

“MORADIA” 

“CASA” 

“BARRACA” 

ZONA 1 

ZONA2 

ZONA3 

- Centro Comunitário 
(Secretaria do Bairro) 
- Campo de Jogos [1] 
- Escola [2] 
- Centro de Alfabetização 
para Adultos [1] 
- Igrejas e Locais de Culto[11] 
- Café ou Bar [11] 
- Fontanário Operacional (9) 
- Fontanário Inoperacional [7] 
- Indústria Caseira [7] 
- Mercearia [11] 
- Mini-mercado [1] 
- Padaria [1] 
- Oficina [1] 

BREVE LEVANTAMENTO 
DE SERVIÇOS DO BAIRRO 

EQUIPAMENTOS 
- Centro de Saúde 
- Esquadra de Polícia 
- Caixa de Multibanco (ATM) 
- Lojas (substituir as barracas 
que existem espalhadas pelas 
ruas do bairro) 
- Parque Infantil 
- Creche 
- Biblioteca 
- Campo de Jogos 
- Bares e Cafés 

LEVANTAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E INFRA-

ESTRUTURAS 
NECESSÁRIOS 

INFRA-ESTRUTURAS 
- Saneamento  
- Pavimentação 
- Iluminação Pública 
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48. Casas típicas da Zona 2

49. Zona 3 e Tipologia do Bairro

50. Arruamento e Casas da Zona 3



Se nas zonas anteriores, mais na primeira que na segun-

da, eram muitas vezes contratadas equipas ou trabalhadores 

para a edificação da habitação ou pelo menos para ajudar no 

essencial, neste caso isso é impraticável, sendo a autocons-

trução o único veículo para o aparecimento das habitações.

Também aqui é difícil observar a presença da casa evo-

lutiva, existindo escassos exemplos desta. Estas surgem em 

locais mais resguardados das intempéries e quando as famí-

lias conseguem rendimentos suficientes para investirem na 

sua habitação.

A exemplo da zona nuclear do bairro, a base construti-

va das habitações advém do caniço. No entanto, não tive-

ram o mesmo grau de desenvolvimento e evolução que na 

zona anterior, não melhorando as condições sanitárias nem 

as condições habitacionais. Já os materiais foram sofrendo 

sempre algumas alterações: o caniço foi gradualmente subs-

tituído por materiais como a chapa e os toros de madeira, 

materiais mais resistentes mas sempre o mais económicos 

possível, muitas vezes encontrados em lixeiras ou reutiliza-

dos de outras obras.

Com a caracterização das três áreas nas quais o bairro se 

divide foi possível compreender que este é um bairro pluri-

facetado do ponto de vista cultural das propostas arquitec-

tónicas e desafios urbanísticos pela diversidade cultural que 

integra no mesmo limite geográfico, pelas diferenças sociais 

que coabitam o mesmo espaço de forma harmoniosa, ainda 

que por vezes um pouco afastada, pelas tradições que se 

perpetuam passando de geração em geração, e pelos dife-

rentes métodos construtivos que são mantidos, aprendidos 

e colocados em prática.

Equipamentos e Infra-estruturas do Bairro

Se nas áreas urbanas colonizadas as infra-estruturas, ape-

sar de degradadas, já existem e são alvo de intervenção ao 

longo dos anos, nas áreas peri-urbanas, as “carências em 

serviços sociais e em infra-estruturas urbanas são também 

cada vez maiores” (OPPENHEIMER, RAPOSO, 2007), uma 

vez que além das existentes serem reduzidas, os investimen-

tos feitos nestas áreas também serem igualmente reduzidos 

ou inexistentes, levando a que as populações, não vejam as 

infra-estruturas melhoradas nem a construção de novos ser-

viços que estejam em falta nesses locais.

51. Arruamento e Casas da Zona 3

52. Arruamento e Casas da Zona 3
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O bairro de Polana Caniço A não é diferente desta realida-

de: há falta de inúmeros equipamentos indispensáveis para 

os moradores e os poucos existentes, estão degradados. 

Com a reestruturação e planeamento do bairro de 1976, 

foram reservados diversos locais espalhados pelo território 

do bairro “para a instalação de vias de condutas de água, 

redes de iluminação, para a construção de ruas onde pu-

dessem circular os autocarros de transporte público vulgos 

‘machimbombos’, para a construção de um centro de saúde 

e uma escola e ainda aproveitaram-se duas casas de alvena-

ria para servirem de creche” (TEMBE citado por MUTOLO, 

2007, p.32); no entanto, o que hoje em dia é possível encon-

trar nele está longe de cumprir com toda a lista de serviços 

que deveriam ter sido construídos entretanto.

Breve Levantamento de Serviços do Bairro: 

Este levantamento teve por base o trabalho realizado em 

2007, por alunos do último ano da Faculdade de Arquitectu-

ra e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane.

- Centro Comunitário (Secretaria do Bairro)

- Campo de Jogos (1)

- Escola (2)

- Centro de Alfabetização para Adultos (1)

- Igrejas e Locais de Culto (11)

- Café ou Bar (11)

- Fontanário Operacional (9)

- Fontanário Inoperacional (7)

- Indústria Caseira (7)

- Mercearia (11)

- Mini-mercado (1)

- Padaria (1)

- Oficina (1)

A lista acima exposta apresenta os principais e mais abran-

gentes serviços existentes no bairro, sendo que é possível 

encontrar também diversos cabeleireiros, vários costureiros, 

uma carpintaria, uma serralharia, uma empresa de tratamen-

to e distribuição de madeiras, técnicos informáticos, entre 

outros, serviços estes que foram aferidos aquando do tra-

balho de campo para a tese, mas sem confirmação numéri-

ca dos mesmos, bem como a existência de diversos pontos 
53. Serviços existentes no Bairro



de comércio informal de alimentos, aparelhos electrónicos, 

vestuário, calçado e outros bens que mesmo não estando 

oficialmente assinalados, fazem parte do grande fluxo co-

mercial existente no bairro.

Com o passar dos tempos, e apesar do crescimento do 

bairro, as necessidades não foram colmatadas e, actualmen-

te, o bairro carece de muitos serviços e infra-estruturas in-

dispensáveis ao quotidiano dos seus habitantes.

As escolas existentes não são suficientes para a quantida-

de de jovens e crianças existente no bairro, nem leccionam 

até ao nível necessário para garantir uma educação completa 

aos mesmos, o que obriga os estudantes a recorrerem a ou-

tras escolas para prosseguirem os estudos. Estas escolas es-

tão muitas vezes localizadas noutros bairros como Sommers-

chield ou Malhangalene, já pertencentes ao centro urbano.

Existe um Hospital no perímetro pertencente ao bairro, 

no entanto, este fica muito deslocado do centro, localizando-

-se junto ao agrupamento de escolas estrangeiras de Mapu-

to, já próximo da marginal da cidade, e é privado, não sendo 

comportável para a população usufruir destas instalações e 

dos seus serviços por questões financeiras. Desta forma, os 

utentes são obrigados a deslocarem-se a hospitais e centros 

de saúde de bairros vizinhos, como é o caso do Hospital de 

Polana Caniço B, o mais próximo deste bairro (SILVA, 2001 

citado por HILÁRIO, MUGABE, 2013, p.13).

A Secretaria do Bairro (o equivalente a uma Junta de Fre-

guesia no nosso país) está em más condições, não tendo 

estruturas para realizar todas as tarefas que lhe competem, 

desde reuniões com a população, gabinetes de trabalho para 

os seus funcionários, instalações sanitárias, um arquivo e sa-

las para que as aulas de alfabetização para adultos possam 

ser dadas em boas condições, apetrechadaz com os mate-

riais apropriados. Grande parte do seu espaço é mantido e 

lentamente melhorado ou recuperado, pela boa vontade dos 

moradores e dos seus funcionários mas apesar disso a inter-

venção não chega para aquilo que estas instalações neces-

sitam.

A rede de iluminação pública não está completa, existindo 

muitas zonas de residência sem iluminação, provocando di-

ficuldades acrescidas para o livre movimento dos moradores 

nas ruas durante a noite, criando um sentimento de insegu-

rança (HILÁRIO, MUGABE, 2013, p.13).

Uma vez que não existe um posto de policiamento, nem 

54. Escola Comunitária do Bairro

55. Secretaria do Bairro

56. Estado do Pavimento do Bairro
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patrulhas regulares no bairro, os assaltos são recorrentes e 

por vezes agressivos, levando muitos moradores, amedron-

tados com a insegurança de determinadas zonas do bairro, a 

não saírem de casa durante a noite (MATENGA, 2000, p.29).

Quanto ao saneamento e sistema de esgotos, a “ocupação 

do bairro não foi antecedida pelo saneamento do meio, pelo 

menos no que se refere à instalação de rede de esgotos. Este 

facto, característico de muitos bairros suburbanos fez com 

que os residentes destas zonas optassem pela construção de 

fossas sépticas e drenos e outros sem condições financeiras 

para tal, optaram pela construção de latrinas, algumas das 

quais sem segurança e que chegam a desabar quando chove, 

perigando a saúde dos residentes da área” (MUTOLO, 2007, 

p.29).

Tal como o saneamento, também a rede de distribuição 

de água não foi construída aquando da formação do bairro. 

Contudo, actualmente, praticamente toda as habitações têm 

água canalizada apesar do seu funcionamento deficiente. 

Quando há uma falha na distribuição de água, a popula-

ção recorre aos fontanários que estão espalhados pelo bair-

ro, sendo uma solução frequente devido à fraca qualidade da 

rede de abastecimento (MATENGA, 2000, p.28).

Outro elemento a destacar é o que respeita à via pública, 

sendo os caminhos e/ou espaços para veículos e transeun-

tes em terra batida, sendo as áreas pavimentadas residuais. 

Todas as habitações estão assentes num solo com caracterís-

ticas arenosas o que provoca muitos problemas, quer de saú-

de pública, quer ao nível da circulação e bem-estar (HILÁRIO, 

MUGABE, 2013, p.12).

Neste contexto, a questão da salubridade é um elemento 

crítico: o lixo acumula-se por entre a terra do chão, durante a 

época de chuvas o bairro converte-se num extenso lamaçal, 

tornando-se uma barreira física para a circulação automóvel 

e para o acesso às habitações. Os transportes públicos e pri-

vados, com ou sem chuva, dificilmente passam pelas ruas do 

bairro devido à irregularidade do pavimento, as crianças, que 

por hábito (e por falta de espaços apropriados, como jardins 

de infância, parques infantis e creches) brincam na rua, estão 

em contacto directo com poças de água estagnada, sujeitan-

do-se a doenças como a malária e o dengue, e com todo o 

tipo de resíduos deixados no chão por quem passa.

Este cenário agrava-se com a situação do comércio infor-

mal local, pois grande parte do comércio existente do bair-

57. Saneamento existente no Bairro

58. Lixeira do Bairro

59. Rua Comercial do Bairro



ro é o característico mercado informal, onde os produtos (a 

maioria alimentares ou vestuário) estão dispostos no chão, 

sobre plásticos, que pouco os protegem e preservam.

Esta situação não só demonstra a falta de infra-estruturas 

próprias ao bom funcionamento da rede comercial do bairro, 

pela falta de espaços que acondicionem de forma correc-

ta e higiénica as mercadorias dos comerciantes, como torna 

estes locais muito pouco higiénicos e pouco convidativos a 

potenciais compradores externos ao bairro, uma vez que os 

residentes, apesar da pouca higiene existente, pela necessi-

dade e preços baixos, continuam a comprar nestes pontos de 

venda informais próximos das suas casas.

Levantamento dos Equipamentos e Infra-estruturas necessários:

De acordo com o descrito e com base num conjunto de 

instrumentos para recolha de informação e levantamento das 

necessidades como a entrevista e a aplicação de inquéritos à 

população, foram consideradas as seguintes infra-estruturas 

e equipamentos prioritários.

Infra-estruturas

- Saneamento 

- Pavimentação

- Iluminação Pública

Equipamentos

- Centro de Saúde

- Esquadra de Polícia

- Caixa de Multibanco (ATM)

- Lojas (substituir as barracas que existem espalhadas pelas 

ruas do bairro)

- Parque Infantil

- Creche

- Biblioteca

- Campo de Jogos

- Bares e Cafés

Segundo Mafra e Silva, a “forma como o espaço se organi-

za interfere no [seu] desenvolvimento, pois, toda a activida-

de humana é localizada, daí que o espaço é simultaneamente 

factor e sujeito do desenvolvimento” (MAFRA & SILVA, 2004 

in HILÁRIO, MUGABE, 2013, p.21).

Sendo o ‘espaço’ ponto nevrálgico do desenvolvimento 
60. Necessidades do Bairro
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urbano e social, é importante que este seja adequado à acti-

vidade para o qual foi destinado, coisa que não acontece em 

muitas situações do bairro de Polana Caniço A.

Não acontece pelos vários motivos já acima referidos, 

pela falta de capacidade dos moradores, que muitas vezes 

tentam melhorar mas não têm acesso aos fundos monetários 

necessários, porque estes bairros não constituíram uma prio-

ridade durante um longo período, sendo esta luta travada 

por uma minoria populacional que procura captar a atenção 

e investimentos políticos e económicos internos e externos. 

Devido a esses factores, os bairros suburbanos e peri-urba-

nos continuam hoje em dia a ser um apêndice - muitas vezes 

comportando o tamanho de uma cidade - do centro urbano, 

com condições de vida precárias, sendo os equipamentos e 

as infra-estruturas das maiores necessidades encontradas 

neles. 

No intuito de melhorar as condições de vida de uma co-

munidade foram pensadas propostas para tentar resolver 

alguns problemas espaciais, infra-estruturais e sociais dos 

moradores do bairro de Polana Caniço A.

Este conjunto de sugestões a ser apresentado, surgiu não 

só pela experiência e conhecimentos apreendido através do 

trabalho de campo realizado ao longo de quarenta e dois dias 

no bairro, como também pelos inquéritos realizados, pelas 

entrevistas feitas e por todas as conversas partilhadas com 

muitos dos seus habitantes, desde as crianças até às anciãs. 

Estas propostas são o reflexo das inquietações apresenta-

das por esta comunidade.

Metodologia do Trabalho

Apesar do trabalho ter tido um desenvolvimento in situ 
orgânico e fluído, foi necessário em termos metodológicos 

definir directrizes para a abordagem ao terreno. Neste caso, 

foi necessário escolher uma secção da extensa área que era 

objecto de estudo, tendo-se recorrido à divisão por pontos fo-

cais de interesse. Estes pontos foram recolhidos e analisados 

através do trabalho de levantamento realizado por alunos da 

Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Univer-

sidade Eduardo Mondlane, com base em dados estatísticos 

recolhidos por meio dos Censos, em 2007.

A partir destes elementos, concluiu-se que o bairro tinha 

seis pontos de maior interesse: o primeiro, zona de contacto 



do bairro com a zona formal, o centro urbano; o segundo, 

a primeira zona de comércio informal e o início da avenida 

principal do bairro, a Avenida Gare de Mercadorias; o tercei-

ro, o círculo do bairro, isto é, a Secretaria – centro do poder 

local e zona administrativa; o quarto, a zona mais extensa 

de comércio informal do bairro, coração comercial deste; o 

quinto, a zona da escola básica de Polana Caniço A; e por 

último, o sexto, o campo de jogos, zona de lazer mais extensa 

deste bairro.

Tendo em conta a extensão do terreno e da sua prioriza-

ção, chegou-se a um conjunto de hipóteses de intervenção 

sendo escolhido um corte ao longo do espaço que continha 

os pontos mais importantes a estudar no bairro, sendo eles: 

a zona de contacto com o centro urbano, a área comercial 

informal, o terreno da secretaria do bairro e a escola primária 

de Polana Caniço A, juntamente com os arruamentos cor-

respondentes e com as habitações neles inseridas. De notar 

que este corte serviu de delineador e foco na realização do 

trabalho de campo tendo surgido de diversos esboços reali-

zados e posteriormente cruzados, que tiveram por base não 

só a análise dos vários estudos previamente referidos, mas 

também as visitas a toda a extensão do bairro e a confirma-

ção no local da existência e correspondência destes pontos. 

(Ver as hipóteses de cortes na barra lateral da página)

Este corte do terreno permitiu identificar de forma rigoro-

sa os doze quarteirões que seriam estudados no bairro, uma 

vez que este é dividido em mais de 60 quarteirões, sendo 

eles: o 11, 12, 16, 22, 46, 47, 48, 49a, 50, 52 e 53. (Figura 63)

Terminada a fase inicial de identificação territorial e do 

delineamento da estratégia de intervenção, seguiram-se as 

primeiras entrevistas aos moradores do terreno e responsá-

veis do bairro.

A primeira entrevista foi realizada à Secretária do Bairro 

(podemos equipará-la a um Presidente de Junta de Fregue-

sia, no sistema político português), da qual se obtiveram as 

primeiras informações da divisão administrativa do bairro, de 

uma primeira abordagem aos problemas infra-estruturais e 

de serviços do bairro e das expectativas futuras para o mes-

mo. Em seguida, foram entrevistados todos os chefes dos 

doze quarteirões presentes no corte seguindo a mesma base 

de contacto utilizada com a Secretária.

Uma vez inquiridos todos os elementos de poder admi-

nistrativo do bairro, o passo seguinte foi o de aplicar técnicas 

61. Hipóteses de Cortes pelo Bairro

62. Polos de Interesse do Bairro

63. Corte (escolhido) pelo Bairro

Proposta A

Proposta B
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de inquérito, focado nas principais características colectivas 

do bairro, desde a enumeração dos serviços e equipamentos 

existentes, à sua utilização pela população e às maiores ca-

rências identificadas por esta (Ver Axeno), a uma determina-

da amostra estudada cuidadamente.

Esta amostra populacional foi dividida em três grupos de 

faixas etárias distintas (crianças e jovens, adultos e idosos), 

num total de cinquenta indivíduos. Os inquéritos foram dis-

tribuídos segundo as percentagens de população correspon-

dentes, sendo o grupo maior o das crianças e jovens com 

dezoito inquéritos feitos – com idades compreendidas entre 

os 10 e os 25 anos, seguindo o grupo dos adultos com de-

zasseis inquéritos para o primeiro subgrupo e nove para o 

segundo – subdividido em dois grupos com idades compre-

endidas entre os 25 e os 45 e entre os 45 e os 65 anos, e por 

fim, o grupo dos idosos com sete inquéritos realizados – com 

idades acima dos 65 anos.

Os censos de 2007 disponibilizam apenas informação es-

tatística genérica sobre o bairro, sendo necessário recolher 

dados mais específicos sobre as mudanças que este tem so-

frido ao longo dos anos, sobre as infra-estruturas existentes, 

os seus problemas e as espectativas e necessidades da popu-

lação. Como tal, as questões lançadas no inquérito realizado 

à população tiveram em conta estas preocupações e focaram 

em dados específicos de caracterização do bairro em termos 

infra-estruturais e das necessidades dos moradores. 

As primeiras questões foram direccionadas à identifica-

ção da amostra inquirida, sendo as seguintes divididas em 

dois temas: o primeiro referindo-se a assuntos que abrangem 

todos os moradores do bairro – como apontar as maiores 

mudanças ao longo dos últimos anos em termos de infra-es-

truturas, os maiores problemas, e as maiores necessidades; o 

segundo com questões direccionadas para o núcleo familiar 

e para a habitação – qual o agregado familiar com quem vive, 

as condições da habitação e os desejos de transformação 

desta.

Este inquérito permitiu compreender de forma mais apro-

fundada e rigorosa as preocupações dos moradores do bair-

ro e dar uma visão mais realista da realidade vivida neste.

Para complementar o trabalho de campo foi feita uma re-

colha fotográfica extensa do terreno em estudo, quer pela 

perspectiva urbana (com fotografias de arruamentos, insta-

lações eléctricas, entre outros), pela perspectiva social (com 

64. Hipóteses de Cortes pelo Bairro

65. Secretária do Bairro

66. Chefe do Qaurteirão 49A

Proposta C

Proposta D



imagens das condições sociais, dos espaços de convívio, da 

existência ou inexistência dos espaços comuns do bairro), 

pela perspectiva comercial (com retratos dos mercados in-

formais, das lojas, minimercados e mercearias e da variedade 

existente destes estabelecimentos), pela perspectiva habita-

cional (com exemplos de diferentes tipos de habitações, em 

diferentes zonas do bairro, dos diferentes materiais e méto-

dos construtivos utilizados).

Este conjunto de dados permitiu que todas as propostas 

surgissem por meio de uma base sólida de conhecimento 

do bairro, através não só do olhar do investigador mas, prin-

cipalmente, com a intenção de uma maior proximidade ao 

olhar do morador e da comunidade – os principais interve-

nientes interessados e usufruidores dos futuros espaços.

Propostas para um Novo Bairro Polana Caniço A

Ao percorremos o bairro de Polana Caniço A os cheiros, 

as cores, a luz e os sons enchem-nos os sentidos e percor-

rem-nos o corpo, fazendo-nos esquecer os pormenores e 

concentrarmo-nos nos pequenos detalhes que completam o 

lar destas famílias.

Quando a magia da chegada começa a dar lugar ao olhar 

mais atento e menos inebriado da realidade percebemos que 

todos esses detalhes que nos entorpecem a mente são o 

poder que a comunidade tem de ultrapassar e sobreviver aos 

problemas que enfrentam todos os dias.

Começamos a ver que percorremos um caminho em terra 

batida, que faz a sua parte na atmosfera mágica que vivemos, 

mas também é um dos graves problemas de habitabilidade 

do bairro; percebemos que a fusão de cores que vemos nas 

ruas não são só das capulanas com múltiplos padrões, nem 

das casas com diferentes tons de terra, o lixo e os detritos 

que se espalham um pouco por todas as ruas mas também 

é elemento integrante e degradante deste cenário; compre-

endemos que muitas vezes depois do cheiro intenso que sai 

dos tachos e dos fornos e paira no ar durante as horas das 

refeições que levam a nossa mente para as casas das avós, 

nas aldeias recônditas que se perdem na paisagem portu-

guesa, perdura o cheiro dos dejectos e do lixo que se encon-

tram a céu aberto pela falta de sistema de saneamento e de 

esgotos; vemos que as conversas vibrantes e animadas do 

dia dão espaço a uma certa inquietação e penumbra a partir 
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do anoitecer nas zonas mais isoladas do bairro, ao contrá-

rio das avenidas principais que continuam com a algazarra e 

azáfama do movimento dos moradores, isto porque a rede 

de iluminação pública não chegou de igual modo a todos os 

cantos do bairro.

Caso a experiência de viver o bairro por si próprio não 

chegasse para constatar os problemas existentes dentro das 

virtudes deste bairro, os seus residentes fazem questão de 

vocalizar essas falhas e de idealizar as melhorias.

A primeira a ser referida e a que reúne consenso geral 

– não só por parte da população mas também por outros 

autores que estudaram o bairro como Matenga, Hilário e 

Mugabe – é a instalação de uma rede de saneamento que 

chegue a todos os moradores de igual forma e que melhore 

as condições em suas casas. Apesar da maioria da população 

ter equipado as suas habitações com fossas, este sistema 

antiquado e quase rudimentar traz diversos problemas que 

poderiam facilmente ser resolvidos com a instalação de ca-

nalização adequada em todas as casas e ligadas a uma rede 

de recolha ao nível de todo o bairro, permitindo ganhar me-

lhores condições sanitárias, minorar os problemas de saúde 

e contribuir para uma maior limpeza do bairro, diminuindo o 

impacto da lixeira.

Após a instalação da rede de saneamento, outro dos pro-

blemas mais referidos pela população é o estado do pavi-

mento do bairro. Esta situação tem provocado grandes con-

tratempos aos seus habitantes e é um contributo para o risco 

de saúde pública nele, uma vez que o pavimento ainda se 

encontra em terra batida, na época das cheias torna-se um 

lamaçal com grandes poças de lama que se tornam nichos de 

bactérias e potenciais incubadoras de doenças infecciosas, 

tornando-se um perigo quer para as crianças que brincam 

nas ruas, muitas vezes descalças e desprotegidas, quer para 

o resto dos transeuntes que se vêm obrigadas a percorrer 

estas ruas para se deslocarem para os seus trabalhos e as 

suas habitações.

Como tal, a solução ideal para a resolução deste problema 

é a pavimentação em cimento das avenidas, ruas e acessos às 

habitações do bairro, sendo possível com esta melhoria tam-

bém hierarquizar os espaços do bairro, isto é, diferenciar pelo 

pavimento os passeios (inexistentes de momento), as vias 

automóveis (melhorando os acesso de forma a permitir que 

os transportes públicos possam chegar a todos os pontos, 
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sem riscos de ficarem presos na terra), as zonas de recreio e 

lazer (como praças ou pequenos pátios para as crianças brin-

carem em segurança e para os jovens e adultos poderem ter 

zonas de convívio), os acessos a habitações, locais comerciais 

e melhorar as condições das escolas do bairro que apenas 

têm o seu interior pavimentado, sendo o espaço exterior e 

de recreio ainda em terra.

A pavimentação que noutras realidades se tornou pelo 

seu uso e regularidade um elemento banalizado, é aqui ful-

cral para a higienização e melhoria substancial da qualidade 

de vida da população do bairro. A solução passa pela aplica-

ção de material de qualidade que seja durável e eficaz para 

o tipo de utilização a que vai ser sujeito, sendo neste caso 

a melhor solução cimentar as zonas de passeio e de estar e 

alcatroar as vias para transportes motorizados, para que os 

materiais se adeqúem às suas funções e não se deteriorem 

tão rapidamente.

A terceira infra-estrutura, a rede de iluminação pública, ao 

contrário das anteriores, já existe no bairro, no entanto, a sua 

instalação não se encontra completa não existindo ilumina-

ção pública em todas as ruas do bairro.

Neste caso, o esforço seria de completar a rede de forma a 

facilitar a circulação de pessoas e transportes, priorizando os 

espaços mais isolados e escondidos do bairro – zonas, mui-

tas vezes, propícias a actos de vandalismo e violência, como 

assaltos, que seriam minorados com a instalação eléctrica, 

uma vez que esta se tornava um desmotivador de desordem 
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pela atenção que traz a estes locais, tornando-os mais habi-

táveis, convidativos e transitáveis por pessoas e transportes 

– partindo de seguida para as restantes zonas necessárias 

(MATENGA, 2000, p.29).

Tendo em conta a extensão da rede eléctrica actual do 

bairro é necessário detectar em conjunto com as autoridades 

e a população as zonas de colocação prioritária e criar um 

plano de distribuição da rede eléctrica de forma a melhorar 

as condições dos postes de iluminação já existentes e colo-

car novos em boas condições e de forma segura, de modo a 

que seja fácil e prático de arranjar no caso de avarias e falhas 

na distribuição.

Em termos infra-estruturais estas são as grandes preo-

cupações e as questões que levaram maiores reparos tanto 

da parte dos moradores, como dos órgãos administrativos 

locais.

Estas medidas podem e devem ser incluídas, juntamente 

com as propostas que serão apresentadas em seguida para 

novos equipamentos, num plano de ordenamento do bairro 

que se insira em termos regulamentares ao que é requerido 

pelos órgãos municipais, para que estas alterações sejam fei-

tas de forma regulada, supervisionada e dentro dos trâmites 

legais, prevenindo desentendimentos, enquadrando-se nos 

projectos autárquicos e planos urbanísticos existentes para 

a cidade.

Novos Equipamentos para a Comunidade de Polana Cani-
ço A

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento da 

sociedade moçambicana ao nível de escolarização e cresci-

mento económico, o bairro tem registado muitas melhorias 

e um acentuado desenvolvimento procurando acompanhar 

as inovações tecnológicas e construtivas da cidade, muito 

devido ao empenho e vontade da comunidade que procura 

impulsionar e colocar em prática essas melhorias.

Muitos dos equipamentos foram realizados inteiramente 

pelos habitantes, como são exemplo as lojas existentes ou 

o campo de jogos. Apesar da vontade da comunidade, os 

apoios das entidades competentes são escassos dificultando 

os avanços e as melhorias que esta tanto deseja.

Como tal, estas propostas procuram ser as estratégicas 

para o bom funcionamento do bairro enquanto comunidade, 

Pavimentação

Saneamento

Policiamento

mais lojas

Centros de Saúde

Áreas de Diversão

Campos de Jogos

Novas Habitações

Electricidade

Outros

Água Canalizada

Tempos Religiosos

PAVIMENTAÇÃO 

SANEAMENTO 

POLICIAMENTO 

MAIS LOJAS 

CENTROS DE SAÚDE 

NOVAS HABITAÇÕES 

ÁREAS DE DIVERSÃO 

CAMPOS DE JOGOS 

ÁGUA CANALIZADA 

TEMPLOS RELIGIOSOS 

ELECTRICIDADE 

OUTROS 

50 

47 

47 

29 

3 

3 

25 

23 

12 

9 

1 

1 

CARÊNCIAS DO 
BAIRRO 

Nº 
RESPOSTAS % 

100% 

94% 

94% 

58% 

6% 

6% 

50% 

46% 

24% 

18% 

2% 

2% 

76. Iluminação (Resultado do Inquérito)

77. Iluminação existente no Bairro

78. Iluminação existente no Bairro



apelando, através da economia de recursos e da utilização de 

materiais e técnicas locais, ao apoio das entidades respon-

sáveis pelo desenvolvimento urbano e social destes bairros 

periféricos e, principalmente, respondendo às inquietações 

de todos os grupos etários da população por forma a melho-

rar as condições de vida da mesma, tendo igualmente como 

pano de fundo uma racionalização dos custos a imputar aos 

equipamentos. 

Primeiramente, as propostas procuram adaptar-se à rea-

lidade maputense de forma a serem aplicados os materiais 

típicos da região com os métodos construtivos tradicionais, e 

feitos por trabalhadores da comunidade, impulsionando des-

te modo a economia local.

Garantidas as intenções sociais do projecto, passamos 

para as características gerais de composição formal.

O terreno de projecto é considerável para o que seria de 

esperar num bairro como este, pelo que todo ele deve ser 

distribuído de forma equilibrada e tendo em conta o espaço 

não-construído do mesmo que servirá como ponto de pas-

sagem, pausa e de reunião (como já o é) da comunidade pelo 

que os conteúdos programáticos devem ser coesos e con-

densados em dois, não mais que três edifícios de dimensões 

médias. 

Estes não devem ultrapassar os dois pisos de altura de 

forma a manter a linguagem da envolvente mas destacan-

do-se ligeiramente, conferindo ao edifício o estatuto admi-

nistrativo e de poder adequado às funções praticadas nele.

Em termos formais, devem ser tidas em conta as condi-

cionantes climáticas, garantindo o sombreamento e a circula-

ção de ar necessários e a protecção e resistência imperativa 

em época de cheias. 

A primeira proposta vai além do simples projectar de um 

equipamento, esta é uma estrutura que pretende melhorar 

e complementar uma das actividades nucleares do bairro: o 

comércio efectuado no seu mercado informal.

De forma a melhorar as condições higiénicas e estrutu-

rais de muitas das barracas que se encontram ao longo da 

Avenida Gare de Mercadorias e de algumas das suas trans-

versais, propõe-se uma estrutura estandardizada, de fácil 

construção, utilizando os recursos e os meios existentes no 

bairro, desde a mão-de-obra aos materiais – a madeira, e 

que permita multiplicar a estrutura de uma loja por várias, 

criando todo um corredor estrutural que uniformiza as lojas 

Esquadra

Parque Infantil

Creche

Lojas

Campo de Jogos

Biblioteca

ATM

Bares/ Cafés

ESQUADRA 

PARQUE INFANTIL 

CRECHE 

LOJAS 

CAMPO DE JOGOS 

BARES/ CAFÉS 

BIBLIOTECA 

ATM 

48 

46 

33 

33 

32 

28 

21 

15 

96% 

92% 

66% 

66% 

64% 

56% 

42% 

30% 

TOTAL DE INQUIRIDOS 50 100% 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

Nº 
RESPOSTAS % 

79. Equipamentos Necessários (Resul-
tado do Inquérito)

Esquadra

Parque Infantil

Creche

Lojas

Campo de Jogos

Biblioteca

ATM

Bares/ Cafés

ESQUADRA 

PARQUE INFANTIL 

CRECHE 

LOJAS 

CAMPO DE JOGOS 

BARES/ CAFÉS 

BIBLIOTECA 

ATM 

48 

46 

33 

33 

32 

28 

21 

15 

96% 

92% 

66% 

66% 

64% 

56% 

42% 

30% 

TOTAL DE INQUIRIDOS 50 100% 

EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

Nº 
RESPOSTAS % 
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e permite que estas tenham um espaço de armazenamento 

dos produtos, uma zona de banca com permeabilidade com 

o exterior e que sejam um abrigo em termos meteorológicos, 

tornando-se mais convidativos para os clientes que percor-

rem as ruas do bairro.

Como tenciona ser uma estrutura pré-fabricada e de 

montagem fácil, possível com poucos recursos monetários, 

vai impulsionar não só o negócio dos materiais construtivos 

como vai potenciar a empregabilidade de mais elementos 

da comunidade e aumentar a rentabilidade destes negócios, 

transformando ainda a imagem global do bairro.

Aquando das primeiras visitas e entrevistas realizadas no 

bairro, o equipamento de maior necessidade mais vezes re-

ferenciado pela camada populacional mais velha foi o Centro 

de Saúde. Esta é uma questão antiga referenciada não só 

pelos moradores entrevistados e inquiridos mas igualmen-

te por diversos investigadores que ali realizaram trabalhos 

científicos.

Pela dificuldade encontrada em termos espaciais para a 

sua correcta localização e visto o raio de proximidade/dis-

tância do bairro ao centro de saúde de Polana Caniço B, 

comparativamente com outros bairros que também não pos-

suem esta infra-estrutura, este torna-se um equipamento de 

prioridade secundária. No entanto, desconhecendo a capa-

cidade de resposta do Centro de Saúde de Polana Caniço 

B, no somatório das populações dos dois bairros (83 874 

habitantes, segundo os Censos de 2007) não cremos existir 

80. Proposta de Pavimentação e Implanta-
ção das Lojas

81. Mercado Informal do Bairro

82. Loja típica actual do Bairro 83. Proposta para uma nova Loja para o Bairro (montagem)



capacidade para fazer face às necessidades, sendo premente 

a necessidade de um local de assistência médica dentro dos 

limites territoriais do bairro, propondo assim a existência de 

um posto de saúde e de cuidados básicos junto da secretaria 

do bairro, como vai ser apresentado em seguida.

Outro equipamento também apontado pela maioria da 

população, quer pelos adultos quer pelos jovens e crianças, 

como essencial seria um campo de jogos para a comunida-

de, devidamente estruturado e com condições adequadas ao 

seu usufruto ao contrário do equipamento improvisado que 

existe actualmente. 

Como este campo é localizado junto da Avenida Julius 

Nyerere, numa zona muito fustigada pelas cheias e pela ero-

são do solo, a grande preocupação passa pela pavimentação 

adequada do terreno e pela construção de infra-estruturas 

de apoio ao campo.

Uma vez que, com os fluxos migratórios em constante 

crescimento fizeram com que o bairro atingisse o limite da 

sua ocupação, existindo habitações em locais projectados 

para equipamentos, os poucos espaços que sobraram foram 

os que já tinham neles implantados serviços públicos, como 

as escolas, as igrejas e a Secretaria do Bairro.

A Secretaria do Bairro encontra-se no cruzamento de 

duas ruas que dão acesso às duas avenidas principais deste, 

estando assim, junto ao centro do bairro mas suficientemen-

te deslocado do epicentro do movimento populacional, num 

local mais resguardado e sossegado. Está junto a uma das 

85. Proposta para o novo Campo de 
Jogos

84. Planta de Polana Caniço A com a marcação da Secretaria do Bairro, do Campo 
de Jogos e do Hospital de Polana Caniço B
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escolas do bairro e a cinco minutos em linha recta da segun-

da escola, tornando-se num bom ponto de contacto entre 

os dois núcleos educativos do bairro, além de que também 

neste espaço são dadas aulas de alfabetização à camada po-

pulacional mais velha do bairro.

Apesar de ter um terreno relativamente extenso (com cer-

ca de 1500m2), este não é devidamente aproveitado, tendo 

muitas áreas em completo desuso e em mau estado de con-

servação. O edifício onde funciona a Secretaria é uma es-

trutura pré-fabricada (uma versão dos contentores de apoio 

às obras na construção civil), cujas divisões são demasiado 

pequenas e insuficientes para acolher todos os trabalhado-

res. As instalações sanitárias são fora deste edifício, no fundo 

do terreno, entre o depósito de água e a sala de aula dos 

alunos seniores que se localiza junto a um alpendre mal or-

ganizado, apenas utilizado aquando das reuniões gerais da 

comunidade do bairro. O resto do terreno é um repositório 

de antigos chapas13, que por algum problema mecânico ali 

ficaram encostados, e de transportes do bairro que não têm 

local onde ficar.

Além destes elementos, o terreno também tem uma pe-

quena horta que apesar do esforço poucas hortícolas pro-

duz pela poluição que a rodeia, assim como duas árvores de 

grande porte que disponibilizam sombras amplas e muito 

agradáveis nas épocas mais quentes do ano.

Deste modo é possível compreender que o terreno ape-

sar de desaproveitado tem potencialidades dada a localiza-

ção estratégia ao espaço que pode ser reaproveitado.

Nesse sentido, a primeira proposta a fazer para o terreno 

é a sua reorganização de acordo com o terreno de forma a 

ampliar o programa a que este deve responder, tornando-se 

mais extenso do que o que se encontra em funcionamento 

actualmente.

Para complementar todas as necessidades da comunida-

de e parte dos equipamentos sugeridos pela mesma através 

dos inquéritos realizados, o terreno do círculo14 passará a 

alojar além da Secretaria, o posto de policiamento, uma cre-

che com um parque infantil, uma biblioteca, um posto de 

primeiros socorros e um quiosque com multibanco.
13

 Chapa é um dos meios de transporte públicos existentes em Maputo, para o 
transporte de pessoas e pequenas mercadorias, sendo um mini-autocarro com ca-
pacidade para cerca de 20 lugares e importante fonte de rendimento para particu-
lares.
14

 Círculo é o nome dado pela população do bairro ao terreno onde a secretaria se 
encontra, cuja designação popular significa centro do poder local.

86. Vista da Rua da Secretaria

87. Interior do Terreno da Secretaria

88. Sanitários da Secretaria e Depó-
sito de Água



A Secretaria do Bairro, apesar de se manter em funcio-

namento, tem diversas falhas que ocorrem devido à falta de 

instalações adequadas às funções desempenhadas neste lo-

cal. 

Não existem gabinetes suficientes para todos os funcio-

nários, as salas estão em más condições de conservação, não 

existem instalações sanitárias nem espaços para atendimen-

to ao público.

 Assim, a proposta passa pela construção de uma Secre-

taria de maiores e melhores condições e divisões, com gabi-

netes suficientes para todos os trabalhadores, com uma sala 

de espera apropriada, arquivos e zonas de armazenamento 

de material e informação, uma cozinha e zona comum para 

os funcionários, bem como instalações sanitárias adequadas 

quer aos funcionários quer aos utentes.

Além das funções administrativas também é proposta 

uma sala que funcionará como quiosque, permitindo aos 

moradores do bairro efectuarem pagamentos, terem acesso 

às suas contas bancárias por meio de um multibanco e terem 

acesso a revistas, jornais e outros materiais informativos, e 

ainda um pequeno posto de primeiros socorros que funcione 

como um intermediário entre o bairro e o hospital mais pró-

ximo, permitindo que os pacientes mais urgentes tenham um 

atendimento imediato na chegada ao hospital e garantindo 

assistência aos idosos e aos doentes que vivam no bairro e 

precisem de cuidados regularmente.

Na sequência das expectativas manifestadas pelos inqui-

ridos, o segundo edifício a ser construído seria a creche, con-

cretizando o que estava previsto no projecto original para o 

bairro de 1976. 

O intuito deste estabelecimento é criar um espaço de es-

tar diurno que inicie a educação das crianças da comunidade, 

retirando-as das ruas e permitindo que as mães e familiares 

possam continuar a sua actividade profissional.

No mesmo núcleo da creche, assenta igualmente o objec-

tivo de criar uma biblioteca condigna, com capacidade para 

algumas dezenas de utilizadores com espaços de leitura, 

trabalho e uma zona de informática, para que os jovens do 

bairro tenham um local apropriado para estudarem e mante-

rem-se actualizados, quer em termos de matéria escolar que 

em novidades nacionais e internacionais.

Por fim, além das salas de leitura o intuito é o de criar mais 

algumas salas de aulas inteiramente destinadas ao combate 

89. Primeira proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.

90. Segunda proposta de Interven-
ção no terreno da Secretaria.

91. Terceira proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.
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ao analfabetismo da população mais envelhecida, isto é, salas 

para dar aulas de alfabetização a adultos e idosos do bairro.

O terceiro e último edifício a construir neste complexo até 

agora administrativo e educativo, é o posto de policiamento, 

considerado essencial por todos os habitantes do bairro.

Visto que a criminalidade é um dos grandes problemas 

com grandes dificuldades de resolução no bairro – pelo me-

nos ao nível da sua percepção pelos habitantes conforme 

demonstrado no inquérito – a criação de um posto de po-

liciamento é uma das medidas mais importantes para a me-

lhoria da segurança e consequente qualidade de vida desta 

comunidade.

A par da instalação da rede de iluminação pública, a im-

plementação de patrulhamento regular pelo bairro de Polana 

Caniço A é um dos principais elementos catalisadores da es-

tabilidade social deste. Para que as patrulhas sejam possíveis 

é necessário criar o tal posto de polícia dentro do bairro, uma 

vez que o posto existente mais próximo é muito distante e 

actua num raio territorial demasiado extenso para as neces-

sidades de cada um dos bairros (responde a ocorrências não 

só de um bairro , mas de vários).

Como tal, por forma a garantir a segurança dos habitan-

tes do bairro e uma actuação imediata e de acordo com as 

necessidades destes, é projectado o posto de policiamento. 

Sem a dimensão de uma esquadra da polícia mas suficiente 

para o atendimento de cidadãos, para a pernoita dos oficiais 

e para o trabalho administrativo necessário.

Desta forma, o complexo criado no terreno do que era 

antigamente apenas a Secretaria do Bairro torna-se algo 

mais completo, conseguindo responder a várias demandas 

da população do bairro, tudo aglutinado em três propostas 

distribuídas por três edifícios.

Todas as propostas acima expostas e explanadas estão 

clarificadas e consolidadas em termos programáticos, no en-

tanto, as soluções visuais apresentadas não passam de esbo-

ços primários de possíveis soluções que tentam concretizar 

os elementos respeitantes à implantação no terreno, uma 

vez que o objectivo não é expor soluções, nem receitas pré-

-concebidas, mas sim disponibilizar uma série de caminhos 

que devem ser analisados e discutidos pelos elementos res-

ponsáveis do bairro e dos utentes destes espaços a serem 

projectados, num processo participativo que envolva a co-

munidade e decisores. (Ver as propostas em termos conceptuais que 

92. Quarta proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.

93. Quinta proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.

94. Sexta proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.



ilustram o texto no quadro lateral)

O intuito é criar algo que se aproxime quer em termos 

conceptuais quer em termos formais da realidade onde se 

enquadra pelos materiais utilizados, pelas preocupações físi-

cas no terreno e dos edifícios e a sua conjugação, mas sem 

um compromisso claro de uma proposta final de execução. 

Tendo em consideração a natureza teórica do trabalho, o 

tempo escasseou e não houve possibilidade de um desen-

volvimento detalhado e aprofundado de todas as vertentes 

do terreno e de todas as implicações que o clima, a cultura, a 

arquitectura e o contexto socioeconómico para a apresenta-

ção de um projecto próximo do idealizado e requerido para 

o local.

Apesar da falta de detalhe e desenvolvimento numa fase 

mais avançada em termos projectuais, todo o processo de 

trabalho permitiu conhecer de forma mais abrangente e 

correcta o território, a população, as suas necessidades, ex-

pectativas e sonhos para a sua comunidade; permitiu o con-

tacto com uma cultura e sociedade riquíssimas, com muito 

para ensinar e partilhar; e pela disponibilidade demonstrada 

aquando do contacto com a comunidade, foi possível trazer 

um pouco mais dos segredos moçambicanos, das carências e 

das virtudes maputenses, principalmente, da forma tão dis-

tinta de viver em sociedade da ocidental.

95. Séptima proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.

96. Oitava proposta de Intervenção 
no terreno da Secretaria.97. Nona proposta de Intervenção no terreno da Secretaria.
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De acordo com as directrizes programáticas apresentadas no 

texto acima, esta foi a hipótese com a implantação que mais 

priviligia o espaço exterior, criando um centro à semelhança 

dos assentamentos tradicionais africanos, o edificado pro-

posto mantém a estereotomia da envolvente, com dimen-

sões relativamente próximas dos edificios em volta, sendo 

que as dimensões variam entre os três edifícios conforme 

a função de cada um. O mais pequeno direccionado para o 

posto de policiamento, o edifício central para a secretaria e o 

último para a actividade educativa.

98. Décima proposta de Intervenção no terreno da Secretaria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Polana Caniço A, bairro suburbano de Maputo, é uma das 

áreas fronteiriças e de transição entre o centro urbano e a 

zona periurbana da cidade, cujas particularidades fazem dele 

um bairro de excepção e de interesse projectual.

O facto de Moçambique ter sido colonizado pelos por-

tugueses, ter conseguido a sua independência tão tarde e 

ter sofrido logo de seguida uma guerra civil levou a popula-

ção a refugiar-se na capital, Maputo, em busca de segurança, 

emprego e melhores condições de vida que não conseguia 

nas zonas rurais. Todas estas implicações contribuíram para 

a formação desorganizada e desgovernada da sua periferia, 

uma vez que o centro urbano – planeado pelos portugueses 

– estava completamente erigido e ocupado, que se foi subdi-

vidindo de acordo com as diferentes camadas populacionais 

que iam ocupando os terrenos, existindo uma estratificação 

social e territorial.

Para a compreensão destes fenómenos urbanos foi ne-

cessário dissecar o conceito de informalidade e das ramifi-

cações existentes na categorização dos espaços urbanos no 

contexto da cidade.

No entanto, a informalidade é um conceito demasiado 

abrangente e com pouca especificidade para se conseguir 

ajustar a todas as cidades, em todos os diferentes países 

onde existe esta dualidade. O que é tido como informal num 

contexto ocidental pouco se assemelha ao contexto africa-

no, tornando-se desajustado utilizar o mesmo conceito para 

duas realidades distintas.

Desta forma, a informalidade foi (é) o veículo condutor, 

para a análise da cidade de Maputo e das suas peculiarida-

des.

A parte conceptual do trabalho assentou essencialmente 

numa perspectiva ocidental, que veio a ser alterada com o 

levantamento de campo, levando a uma aproximação a um 

conceito e realidades “mais africanas”.

O bairro é construído com base no contexto sociocultural 

da população, influenciado pelo contexto histórico, político 

e económico do país. Este foi alvo de diversos estudos e in-

tervenções ao longo das últimas décadas, quer por meio de 
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organizações não-governamentais de planeamento urbano 

com o propósito de melhoras as condições de habitabilidade 

da comunidade, quer por mão política com interesses de ex-

ploração do território para a expansão da cidade consolidada 

para esta área.

Estas intervenções minoraram determinados problemas 

em relação às habitações propriamente ditas, mas no que 

respeita ao espaço público, às infra-estruturas e aos equipa-

mentos para toda a comunidade, estes foram sendo relega-

dos para segundo plano, chegando a um ponto sem retorno, 

onde é necessário intervenção urgente

Do estudo de todas as condicionantes acima apresenta-

das, é proposta uma série de intervenções que visam minorar 

os problemas do bairro que interferem directamente com a 

qualidade de vida da população, enquanto comunidade.

Ao contrário de projectos anteriores, o grande objectivo 

deste é criar soluções específicas para os problemas deste 

bairro, sem recorrer a modelos estandardizados, promoven-

do as suas mais-valias quer em termos de materiais, quer em 

termos de mão-de-obra.

Os espaços para aqui desenhados são pensados de acor-

do com as singularidades da comunidade, uma vez que estes 

serão para seu usufruto. O importante é compreender am-

bos, estudar todas as vertentes arquitectónicas e urbanísti-

cas, escolher a mais adequada e, principalmente, seguir as 

vias projectuais que o lugar nos dá, desde as características 

climáticas, à morfologia do terreno e às condições socioeco-

nómicas da população.

As principais carências do bairro são infra-estruturais. O 

pavimento em terra batido é obsoleto envolvendo diversos 

problemas, quer de movimentação, quer de saúde pública; o 

saneamento é deficiente ou inexistente na sua maioria; e a 

iluminação está instalada em apenas alguns pontos do bair-

ro, propiciando o aumento da criminalidade nas zonas mais 

recônditas e escuras do bairro. Deste modo as propostas 

passam pela reestruturação de todas estas infra-estruturas, 

procurando melhorar as condições de habitabilidade, mobili-

dade e segurança do bairro.

As principais necessidades do bairro referem-se a servi-

ços e equipamentos nas áreas do comércio, do lazer, admi-

nistrativa, da saúde, da segurança, da educação e da cultura.

Assim, na área comercial é proposta uma estrutura que 

melhore as condições sanitárias das lojas locais e das suas 





instalações; quanto ao lazer, é definido uma reabilitação do 

campo de jogos já existente; no que diz respeito às áreas 

administrativa, da saúde, da segurança, da educação e da 

cultura, a proposta é maior e mais abrangente passando pela 

projecção de um novo conjunto de equipamentos, no actual 

terreno da Secretaria, divididos em três pólos – segurança, 

administração e educação e cultura. O primeiro edifício pro-

põe refazer a Secretaria do Bairro e toda a parte administra-

tiva local, o segundo serve o propósito educativo, contendo 

uma biblioteca, salas de aulas, e uma creche e o último um 

posto de policiamento. Todos eles são definidos de acordo 

com as necessidades apresentadas por meio de inquérito 

pela população.

Por conseguinte, a primeira directriz fundamental do pro-

cesso de reurbanização e reformulação estrutural do bairro 

Polana Caniço A passa pela inclusão da comunidade na de-

cisão e na fase projectual, tornando este num projecto par-

ticipativo.

A segunda directriz complementa a primeira e define que 

todos os espaços sejam planeados de acordo com as condi-

cionantes da comunidade, por forma a potenciar as activida-

des comerciais e empresariais existentes no bairro, incluindo 

no desenho dos novos equipamentos e infra-estruturas a 

utilização de materiais, mão-de-obra e técnicas construtivas 

locais, respeitando assim a cultura e história local.

Apesar de a tese apresentar uma série de propostas, estas 

não são desenvolvidas de forma exaustiva por forma a deixar 

em aberto novos caminhos, para novos projectos, que com-

plementem esta dissertação com a continuação do trabalho 

aqui lançado.
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18. Esquema: População do Bairro, Grupo 2, elaborado pela autora.

19. Esquema: População do Bairro, Grupo 3, elaborado pela autora.

20. Esquema: População do Bairro, Grupo 4, elaborado pela autora.

21. Assentamento de Caniço Circular, http://castinet.castilleja.org/

users/pmckee/africaweb/southafrica.html, consultado em Setembro 



2014.

22. Assentamento de Caniço Rectangular, BRUSHCI, Sandro, CARRI-

LHO, Luís, LAGE, Luís, 2005; Era uma vez uma Palhota, FAPF, Maputo.

23. Casa Típica Swahili, BRUSHCI, Sandro, CARRILHO, Luís, LAGE, 

Luís, 2005; Era uma vez uma Palhota, FAPF, Maputo.

24. Esquema: Comunidade de Casa Tipo Kraal, elaborado pela autora.

25. Esquema: Casa Tipo Kraal, elaborado pela autora.

26. Casa Mista, Caniço com Tijolo, BRUSHCI, Sandro, CARRILHO, Luís, 

LAGE, Luís, 2005; Era uma vez uma Palhota, FAPF, Maputo.

27. Casa com Cobertura Ventoinha, http://www.panoramio.com/pho-

to/29888495, consultado em Setembro 2014.

28. Cinema Scala, http://delagoabayworld.wordpress.

com/2013/10/07/o-cinema-scala-em-maputo/, consultado em Setembro 

2014.

29. Hotel Tivoli, http://postaismundo.blogspot.pt/2012_12_01_archi-

ve.html, consultado em Setembro 2014.

30. Edifício 33, http://digitalnoindico.blogspot.pt/2010_06_01_archi-

ve.html, consultado em Setembro 2014.

31. Edifício Seguros Nautilus, http://cruises.about.com/od/africacrui-

ses/ig/Maputo--Mozambique/Maputo--Mozambique.-lU0.htm, consulta-

do em Setembro 2014.

32. Edifício de Habitação Modernista, http://www.hpip.org/def/pt/

Homepage/Obra?a=2172, consultado em Setembro 2014.

33. Prédio Cardiga, http://www.pinterest.com/

pin/273804852320350545/, consultado em Setembro 2014.

34. Edifício TAP, https://www.flickr.com/photos/mus-

tha/4945430863/, consultado em Setembro 2014.

35. Esquema: Zona 1 e Tipologia do Bairro, elaborado pela autora.

36. Moradia típica da Zona 1, fotografia da autora.

37. Prédio típico da Zona 1, fotografia da autora.

38. Casa típica da Zona 1, fotografia da autora.

39. Casa típica da Zona 1, fotografia da autora.

40. Prédio típico da Zona 1, fotografia da autora.

41. Esquema: Zona 2 e Tipologia do Bairro, elaborado pela autora.

42. Casas típicas da Zona 2, fotografia da autora.

43. Arruamento típico da Zona 2, fotografia da autora.

44. Arruamento típico da Zona 2, fotografia da autora.

45. Casa – Comércio típica da Zona 2, fotografia da autora.

46. Casas típicas da Zona 2, fotografia da autora.

47. Arruamento típico da Zona 2, fotografia da autora.

48. Casas típicas da Zona 2, fotografia da autora.

49. Esquema: Zona 3 e Tipologia do Bairro, elaborado pela autora.

50. Arruamento e Casas da Zona 3, http://www.youtube.com/watch?-
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v=lN4684UJ7mw, consultado em Setembro 2014.

51. Arruamento e Casas da Zona 3, http://www.youtube.com/watch?-

v=lN4684UJ7mw, consultado em Setembro 2014. 

52. Arruamento e Casas da Zona 3, http://www.youtube.com/watch?-

v=lN4684UJ7mw, consultado em Setembro 2014.

53. Esquema: Serviços existentes no Bairro, elaborado pela autora.

54. Escola Comunitária do Bairro, fotografia da autora.

55. Secretaria do Bairro, fotografia da autora.

56. Estado do Pavimento do Bairro, fotografia da autora.

57. Saneamento existente no Bairro, fotografia da autora.

58. Lixeira do Bairro, fotografia da autora.

59. Rua Comercial do Bairro, fotografia da autora.

60. Esquema: Necessidades do Bairro, elaborado pela autora.

61. Esquema: Hipóteses de Cortes pelo Bairro, elaborado pela autora.

62. Esquema: Pólos de Interesse do Bairro, elaborado pela autora.

63. Esquema: Corte (escolhido) pelo Bairro, elaborado pela autora.

64. Esquema: Hipóteses de Cortes pelo Bairro, elaborado pela autora.

65. Secretária do Bairro, fotografia da autora.

66. Chefe do Quarteirão 49A, fotografia da autora.

67. Tabela e Gráfico: Carências do Bairro (Resultado do 

Inquérito), elaborado pela autora.

68. Tabela e Gráfico: Saneamento (Resultado do Inquérito), elaborado 

pela autora.

69. Valas de Drenagem do Bairro, fotografia da autora.

70. Valas de Drenagem do Bairro, fotografia da autora.

72. Tabela e Gráfico: Pavimentação (Resultado do Inquérito), elaborado 

pela autora.

73. Pavimento do Bairro, fotografia da autora.

74. Montagem: Proposta para o novo Pavimento do Bairro, elaborado 

pela autora.

75. Pavimento actual o Bairro, fotografia da autora.

76. Tabela e Gráfico: Iluminação (Resultado do Inquérito), elaborado 

pela autora.

77. Iluminação existente no Bairro, fotografia da autora.

78. Iluminação existente no Bairro, fotografia da autora.

79. Tabela e Gráfico: Equipamentos Necessários (Resultado do Inqué-

rito), elaborado pela autora.

80. Planta: Proposta de Pavimentação e Implantação das Lojas, elabo-

rado pela autora.

81. Mercado Informal do Bairro, fotografia da autora.

82. Loja típica actual do Bairro, fotografia da autora.

83. Montagem: Proposta para uma nova Loja para o Bairro, elaborado 

pela autora.



84. Planta de Polana Caniço A com a marcação da Secretaria do Bairro, 

do Campo de Jogos e do Hospital de Polana Caniço B, elaborado pela 

autora.

85. Planta: Proposta para o novo Campo de Jogos, elaborado pela au-

tora.

86. Vista da Rua da Secretaria, fotografia da autora.

87. Interior do Terreno da Secretaria, fotografia da autora.

88. Sanitários da Secretaria e Depósito de Água, fotografia da autora.

89. Planta: Primeira proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

90. Planta: Segunda proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

91. Planta: Terceira proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

92. Planta: Quarta proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

93. Planta: Quinta proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

94. Planta: Sexta proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

95. Planta: Séptima proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

96. Planta: Oitava proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

97. Planta: Nona proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

98. Planta: Décima proposta de Intervenção no terreno da Secretaria, 

elaborado pela autora.

Separadores

Planta Geral da Cidade e Porto de Lourenço Marques de 1906, 

http://purl.pt/22484/2/cc-180-r_JPG/cc-180-r_JPG_t24-C-R0150/cc-

-180-r_0001_t24-C-R0150.jpg, consultado em Agosto 2014

Planta de Maputo de 1995, http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/

txu-oclc-212047827-maputo-1995.jpg, consultado em Agosto, 2104.

As restantes fotografias dos Separadores dos Capítulos da presente 

dissertação são da autora.
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TIPO DE 
HABITAÇÃO TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

CASA 
CONVENCION
AL 

FLAT 

PALHOTA 

CASA 
IMPROVISADA 

CASA MISTA 

CASA BÁSICA 

PARTE DO 
EDIFÍCIO 
COMERCIAL 

OUTRO 

 
 
8.2 

10.1 

0,8 

 
0.3 

12,3 

67.6 

 
 
0.1 

0.6 

 
 
15.6 

69.5 

0.1 

 
0.1 

0.7 

12.6 

 
 
0.1 

1.3 

 
 
7.5 

7.5 

0.3 

 
0.5 

22.2 

61.5 

 
 
0.2 

0.2 

 
 
4.9 

0.9 

0.9 

 
0.3 

8.4 

84.1 

 
 
0.1 

0.5 

 
 
8.0 

0.2 

1.2 

 
0.3 

9.3 

80.5 

 
 
0.1 

0.5 

 
 
7.8 

1.5 

0.4 

 
0.5 

15.3 

74.2 

 
 
0.1 

0.2 

 
 
8.5 

0.1 

7.9 

 
0.6 

37.1 

43.6 

 
 
0.2 

2.0 

 
 
1.2 

0.0 

9.1 

 
0.4 

72.0 

16.8 

 
 
0.3 

0.1 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SERVIÇO 
BÁSICO ÁGUA TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

ÁGUA 
CANALIZADA 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

DENTRO DE 
CASA 

FORA DE 
CASA 

ÁGUA NÃO 
CANALIZADA 

DE 
FONTANÁRIO 

DE POÇO OU 
FURO 
PROTEGIDO 

POÇO SEM 
BOMBA 

DO RIO 

DA CHUVA 

MINERAL 

OUTRA 

16,0 ´78.1 14.9 4.3 5.5 7.7 4.1 0.9 

39.1 13.2 60.5 48.4 30.6 44.5 11.7 0.5 

33.3 0.4 22.2 43.5 54.4 27.5 27.1 0.4 

3.8 0.0 0.1 1.8 2.6 7.0 41.4 12.0 

5.8 0.0 0.1 0.7 6.4 12.5 14.5 85.7 

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

1,0 7.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 

1,0 1.0 2.2 1.3 0.4 0.7 1.1 0.4 

SERVIÇO 
SANITÁRIO TOTAL 

KAMPFUMU 
(DM 1) 

NHLAMANKULU 
(DM 2) 

KAMAXAKENI 
(DM 3) 

KAMAVOTA 
(DM 4) 

KAMUBUKWANA 
(DM 5) 

KAMAXAKENI 
(DM 6) 

KANYACA 
(DM 7) 

RETRETE 
LIGADA À 
FOSSA 
SÉPTICA 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LATRINA 
MELHORADA 

LATRINA NÃO 
MELHORADA 

LATRINA 
TRADICIONAL 
MELHORADA 

NÃO TEM 
RETRETE/ 
LATRINA 

31.0 92.6 28.6 18.8 22.3 22.9 11.2 4.5 

36.5 5.7 30.3 48.3 45.8 38.7 17.2 3.8 

14.0 0.7 17.8 16.4 15.0 15.2 18.4 2.1 

17.0 0.6 22.4 16.0 15.4 22.1 43.3 11.5 

1.5 0.5 0.8 0.5 1.5 1.1 9.9 78.1 

Quadro do Tipo de Habitação existentes em Maputo, segundo os Censos 2007.

Quadro do Serviço Básico: Água em Maputo, segundo os Censos 2007.

Quadro dos Serviços Sanitários existentes em Maputo, segundo os Censos 2007.

ANEXO I: Tabelas com os Serviços Básicos existentes na 
cidade de Maputo
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Idade	 	 	 Local	nascimento	 	 	Profissão

Empregado  Desempregado   Estudante

Aposentado

Estudos

- 4º ano  5º ano 6º ano  7º ano  8º ano  9º ano 10º ano 

11º ano  12º ano  Frequenta universidade  Curso superior

1. Há quantos anos vive no bairro?

< de 5 anos  5 e 10 anos   10 e 15 anos   
 
15 e 20 anos   20 e 25 anos   25 e 30 anos

+ de 25 anos

2. Com quem vive?

Pais mulher/marido filhos tios 

primos avós Netos Outros:

3. Se vive há mais de 5 anos, quais as principais mudanças que têm ocor-
rido no bairro

Água canalizada saneamento/esgotos  electricidade

Centros de saúde policiamento  mais crime  

novas habitações  áreas de diversão  mais lojas

4. Quais os maiores problemas do bairro? 

Água canalizada saneamento/esgotos  electricidade

Centros de saúde policiamento  mais crime mais lojas 

novas habitações  áreas de diversão falta de pavimento

5. O que falta no bairro?

Água canalizada saneamento/esgotos  electricidade

Centros de saúde policiamento  mais lojas 

novas habitações  áreas de diversão  pavimentação  

templos religiosos campos de jogos     

6. Quais os locais que de lazer que mais frequenta (pelo menos duas 
vezes	por	mês?	Será	suficiente	ou	mais,	coloca	um	nº	e	os	locais?)

Praça campo de jogos  café jardim fontanário

Cinema Cabeleireiro Mini-mercado Outro:

7. Costuma fazer compras nas lojas do bairro?

Sim  Não

O que compra nas lojas do bairro?



ANEXO II: Inquérito feito à população do bairro Polana 
Caniço A

 
Comida roupa medicamentos pão 

Material de diversão (música, filmes, jogos,…) Outro:

8.	 Como	classifica	a	sua	satisfação	com	o	local	em	que	vive
(escala	de	1	a	10,	onde	1	é	pouco	satisfeito	e	10	muito	satisfeito)

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10

9.	 Como	classifica	a	sua	segurança	do	bairro	onde	vive?
(escala	de	1	a	10,	onde	1	é	pouco	satisfeito	e	10	muito	satisfeito)

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10

10.	 Como	classifica	as	condições	da	sua	casa?
(escala	de	1	a	10,	onde	1	é	pouco	satisfeito	e	10	muito	satisfeito)

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10

11. Tem casa de banho dentro de casa ou fora?

Dentro  Fora  Não tem

12 Tem cozinha dentro de casa ou fora?

Dentro  Fora  Não tem

13. O que acrescentava na casa ou mudava? 

Quartos  Sala  Cozinha  Casa de banho 
 
garagem  Jardim  Tudo

14. Que estabelecimentos acrescentava no bairro?

Creche Esquadra  Biblioteca  Campo de Jogos 
 
Parque Infantil Lojas Bares/ Cafés Praças ATM

15. O que acrescentava na Secretaria?
(pergunta	feita	apenas	a	funcionários	da	secretaria)

Recepção  Gabinetes  Cozinha  Casa de Banho

Sala de Estar Sala de Reuniões Arrumos  Armazém 

Arquivo
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18 Idade Local Nasc Profissão  Quarteirão
    
1 70 e … Maputo  Secretária 
2 19 Quelimane Estudante  49 A
3 31 Gaza  Doméstica 12
4 30 Maputo  Doméstica 12
5 54 Quelimane Técnica Admin.Púb. 49 A
6 59 Maputo  Electrotécnico 22
7 45 Maputo  Professor  47
8 70 e … Maputo  …  48
9 70 e … Maputo  …  48
10 50 Zambézia  Contabilista 16
11 15 Maputo  Estudante  22
12 13 Tete  Estudante  16
13 35 Maputo  Comerciante 11
14 35 Maputo  Doméstica 22
15 16 Quelimane Estudante  49 A
16 66 Inhambane …  16
17 52 Gaza  Professor  49 A
18 30 Maputo  Táxista  16
19 32 Maputo  Cabeleireira 47
20 49 Maputo  …  46
21 67 Maputo  …  52
22 70 Inhambane …  22
23 25 Maputo  Mecânico  47
24 17 Maputo  Estudante  49 A
25 36 Quelimane Mecânico  46
26 20 Maputo  Estudante  12
27 58 Gaza  …  11
28 15 Maputo  Estudante  49 A
29 22 Tete  Doméstica 16
30 62 Maputo  …  12
31 12 Maputo  Estudante  50
32 27 Maputo  Doméstica 11
33 14 Quelimane Estudante  12
34 32 Gaza  Administrativa 49 A
35 37 Inhambane Taxista  22
36 18 Maputo  Estudante  50
37 21 Maputo  Bartender  52
38 13 Maputo  Estudante  22
39 52 Quelimane Comerciante 52
40 12 Maputo  Estudante  53
41 39 Maputo  Administrativa 50
42 20 Maputo  Doméstica 11
43 19 Tete  Estudante  16
44 15 Inhambane Estudante  22
45 38 Maputo  Doméstico 47
46 31 Maputo  Comerciante 48
47 42 Tete  Comerciante 46
48 33 Maputo  Comerciante 16
49 65 Tete  Comerciante 53
50 16 Maputo  Estudante  52

ANEXO III: Dados dos Inquiridos 

A
N

E
X

O
S III

165



Grupo 1 2       3               4       5

Idades <10 10 a 25       25 a 45 45 a 65       >65

 0 18       16              9        7 

Idade dos Inquiridos

Local de Nascimento dos Inquiridos

1      2                3 4       5       6
Maputo     Quelimane     Gaza    Zambézia     Tete      Inhambane
30      6                4 1        5      4
60%            12%               8%       2%           10%      8%  

Maputo

Quelimane

Tete

Gaza

Inhambane

Zambézia

Quarteirão dos Inquiridos

Grupo         1           2          3          4            5               6     
Quarteirão Q.49A     Q.12     Q.22       Q.47        Q.48         Q16
        7           5             7             4          3               7

Grupo          7           8          9           10           11
Quarteirão Q.11       Q.50     Q.46       Q.52       Q.53
       4           3            3            4            3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Q.11 Q.12 Q.16 Q.22 Q.46 Q.47 Q.48 Q.49A Q.50 Q.52 Q.53

Qaurteirão dos Inquiridos



Grau de Escolaridade dos Inquiridos

Ocupação dos Inquiridos

Empregado        Desempregado        Estudante      Aposentado
31               1                     15                    3 
62%  2%        30%       6% 

Empregado

Estudante

Aposentado

Desempregado

4º ano 5º ano   6º ano  7º ano   8º ano 9º ano  10º Ano 
9 9 3 2 5 7 2

11º ano    12º ano    Universidade   Curso Superior
1     3         3                   6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grau de Escolaridade dos Inquiridos
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ANEXO IV: Resultado dos Inquéritos



Tempo de Residência no Bairro

< 5 anos 5 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos
7  7  14  4 

20 a 25 anos 25 a 30 anos mais de 25 
0  1  17

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

< 5 anos 5 a 10
anos

10 a 15
anos

15 a 20
anos

20 a 25
anos

25 a 30
anos

mais de
25

Tempo de Residência no 
Bairro

Pais  Conjuge  Filhos  Tios 
24  27  29  10  
 
Primos  Avós  Netos  Outros
10  8  10  28

Agregado Familiar que vive com os Inquiridos

0

5

10

15

20

25

30

35

Pais Conjuge Filhos Tios Primos Avós Netos Outros



Percepção das Mudanças registadas no Bairro

Água Canalizada       Centros de Saúde Novas Habitações
36        13   29

Saneamento       Policiamento              Áreas de Diversão
31        19   3

Electricidade       mais crime              mais lojas
35       10    17

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Percepção das Mudanças registadas 
no Bairro

0
10
20
30
40
50
60

Percepção dos maiores 
Problemas do Bairro

Percepção dos maiores Problemas no Bairro

Água Canalizada     Centros de Saúde      Novas Habitações
0           8         0

Saneamento         Policiamento      Áreas de Diversão
46                       40                     3

Electricidade mais crime mais lojas Pavimentação
2                33               1               48
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Percepção das maiores Carências do Bairro

Pavimentação

Saneamento

Policiamento

mais lojas

Centros de Saúde

Áreas de Diversão

Campos de Jogos

Novas Habitações

Electricidade

Outros

Água Canalizada

Tempos Religiosos

Água Canalizada          Centros de Saúde        Novas Habitações
1   25   9
2%   50%   18%

Saneamento          Policiamento       Áreas de Diversão
47   47   23
94%   94%   46%

Pavimentação         Tempos Religiosos        Campos de Jogos
50   1   12
100%   2%   24%

Electricidade      mais crime mais lojas   Outros    
3  0  29   3
6%  0%  58%  6%



Locais de Lazer mais frequentados no Bairro

Praça  Campo de Jogos  Café
13  20   17
26%  40%   34%

Jardim  Fontanário  Cinema 
6  3   1
12%  6%   2% 

Cabeleireiro Mercado  Outro
31  44   13
62%  88%   26%

Mercado

Cabeleireiro

Campo de Jogos

Café

Praça

Outro

Jardim

Fontanário

Cinema

Produtos mais comprados no Bairro

Comida  Roupa   Medicamentos 
48  42   39
96%  84%   78%

Pão  Material de Diversão  Outro
50  18    6
100%  36%    12%

Pão

Comida

Roupa

Medicamentos

Material de Diversão

Outro
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Grau de Satisfação em relação ao Bairro

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grau de Satisfação 
em relação ao 

Bairro

Grau 1 2 3 4 5 
 0 0 2 2 2

Grau 6 7 8 9 10
 5 10 16 8 5

Grau de Satisfação em relação ao Bairro

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grau de 
Segurança do 

Bairro

Grau 6 7 8 9 10
 9 8 5 2 6

Grau  1 2 3 4 5
 0 1 4 7 10

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grau de Satistafação em relação 
à Habitação
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Dentro  Fora   Não tem
26  32  0 
54%  66%  0%

Sanitários na Habitação

Fora

Dentro

Não tem

Cozinha na Habitação

Dentro  Fora   Não tem
31  17  5
60%  30%  10%

Dentro

Fora

Não tem

Quartos  Sala  Cozinha
5  2  6 
Casa de Banho  Garagem  Jardim  Tudo
11   17  18           23

Alterações efectuaria na Habitação

0
5

10
15
20
25

Quartos Sala Cozinha Casa de
Banho

Garagem Jardim Tudo

Alterações que efectuaria na 
Habitação
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Esquadra

Parque Infantil

Creche

Lojas

Campo de Jogos

Biblioteca

ATM

Bares/ Cafés

Equipamentos que acrescentaria no Bairro

Creche           Esquadra         Biblioteca           Campo de Jogos
33  48  28  32
66%  96%  56%  64%

Parque Infantil     Lojas       Bares/ Cafés        Praças ATM
46        33               15           0 21
92%                    66%   30%              0% 42%

Gabinetes

Casa de Banho

Recepção

Arquivos

Sala Reuniões

Cozinha

Sala Estar

Arrumos

Armazém

Novas Funcionalidades na Secretaria do Bairro

Recepção             Gabinetes            Cozinha 
5   6   4
83%   100%   67% 

Casa de Banho             Sala Estar  Sala Reuniões 
6   1   5
100%   17%   83% 
 
Arrumos             Armazém            Arquivos
1   1   5
17%   17%   83%
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DIÁRIO DE VIAGEM
Deixo aqui pedacinhos da minha primeira viagem a Maputo, 

de onde trouxe mais de mil recordações de pessoas e lugares 

incríveis.

A viagem, que se esperava ser de trabalho, ultrapassou todas 

as expectativas e deu-me mais do que infromação e pesqui-

sa escrita para este trabalho... Deu-me novos amigos, novas 

histórias para contar aos netos e uma nova perspectiva de 

encarar a vida.

Desde a aterragem no Aeroporto de Maputo, a sensação de 

familiaridade com Maputo e o sentimento de conforto foram 

crescendo, permitindo-me aproveitar todos os momentos, 

memorizar todos os cheiros e sabores e me enamorar por 

todas as ruas, ruelas e casas.

As viagens de txopela posso-as considerar quase como uma 

aventura radical pela avenidas movimentadas da cidade, as 

aulas de Chagana da Matilde um dejá vu das primeiras aulas 

de inglês na primária (primeiro estranha-se e depois entra-

nah-se), a prova da xima e da matapa e do caril de frango 

um mergulho nos sabores maputenses, o mergulho no Índi-

co quente e inquieto, não fosse aparecer uma ‘garrafa azul’ 

(alforreca) ou sem querer calcar um ovo de tartaruga careta, 

e tantas outras aventuras e peripécias que guardo como pe-

quenos tesouros.

Fica o Obrigado pelo calor da recepção e pelo abraço na 

despedida que as pessoas e a cidade me deram de forma tão 

carinhosa e simpática.

Como descobri por lá, o feitiço de África apanhou-me e a 

vontade de  voltar já é grande.

Kanimambo e até já Moz!

(as fotografias apresentadas em seguida foram todas tiradas por mim entre maio e junho de 2014)

ANEXO V: 
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