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I
INTRODUÇÃO

A análise urbana que se apresenta, no âmbito dos estudos de caracterização e diagnóstico do Plano de

Urbanização da Cidade de Ondjiva, tem como principal objectivo dar a entender o funcionamento

geral da cidade, indicando quais os seus eixos de desenvolvimento estruturantes e explicando a sua

evolução e alteração ao longo do tempo, de acordo com o seu enquadramento histórico. Pretende

também dar a conhecer, para além desta escala mais alargada, os vários elementos que constituem a

malha urbana, a uma escala mais específica, ao nível do edificado (diferentes tipologias, modo e

processos de construção), dos equipamentos existentes e do património ou estruturas edificadas com

interesse histórico, cultural ou arquitectónico, que permitem no seu conjunto avaliar todo o processo

de crescimento e organização da cidade, não só com base em características físicas, mas também com

base em aspectos sociológicos e da estrutura funcional da cidade.



II
CARACTERIZAÇÃO URBANA 

DA CIDADE DE ONDJIVA

1 . ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 
Os Cuanhamas constituem, na sua génese, um dos cinco subgrupos étnicos em Angola (Cuanhamas,

Cuamatos, Vales, Cafimas e Dombondolas) que integram o grupo étnico dos Ambós1, o qual se estende

pelo território da Namíbia, ficando assim sub-dividido em resultado de uma “fronteira arbitrária, de

concepção Europeia, sem significado para este povo” (Monteiro, 1994). 

Dentro do território Angolano, os Cuanhamas aparecem em maior percentagem1, em termos

administrativos actuais, no município do Kwanhama, que engloba as comunas de Ondjiva (capital do

Kunene), Môngua, Evale, Nehone e Oshimolo.

O povo Ambó era conhecido por uma índole guerreira e pela sua organização aristocrática, fortemente

hierarquizada e de personalidade vincada, temido em confrontos pelos povos vizinhos, tendo inclusivamente

definido o último basteão territorial índigena no processo de colonização portuguesa de Angola.

Ao contrário de outros povos em Angola, o Cuanhama nunca teve uma vertente nómada, apesar das

pequenas e grandes transumâncias que eram obrigados a fazer na época seca devido à escassez de

água e pastos2. O seu carácter sedentário justifica-se (em parte) pelo modo de ocupação do território

a que estavam condicionados, em função da morfologia natural da região (conjunto de chanas –

pequenas depressões – e mufitos – pequenas elevações - vêr análise biofísica); na época de chuvas as

chanas ficavam alagadas, deixando como espaços livres os mufitos, áreas onde a população se

estabelecia edificando as suas “quintas” ou Eumbos. Estes conjuntos rurais, constituíndo exemplo ainda

presente da ocupação e construção tradicional no município, representam o agregado familiar

(composto pelas zonas de habitação, de currais e agricultura), que se estabelece autónoma e

isoladamente, e com um carácter permanente, formando uma paisagem de povoamento disperso.

Tal estrutura social e de organização do território manteve-se sem qualquer alteração até ao início do

séc. XX3, quando, com a ocupação efectiva do Sul de Angola, em 4 de Setembro de 1915, os

Portugueses (grupo militar comandado pelo General Pereira D’Eça, nome, que posteriormente, foi

atribuido à cidade durante o domínio português) astearam a bandeira Portuguesa em N’djiva (nome

atribuído na altura à actual Ondjiva), derrotando o Rei Mandume, depois de terem vencido a batalha

da Môngua, em 21 de Julho de 1915. Ondjiva foi o local escolhido para a criação de um centro

administrativo e para a permanência das tropas Portuguesas devido à sua importância estratégica.

1 
Monteiro, (1994) – «Os Ambós de Angola antes da Independência», Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de

Lisboa, Lisboa, pp. 20 e 21.
2 
não se pode dizer que o Povo Kuanhama tenha sido um povo pastor, “no sentido técnico do termo”, uma vez que a sua economia base de

subsistência encontrava fundamento na agricultura (economia agro-pastoril), fazendo com que o gado não funcionasse como um bem económico
para fins comerciais, mas significando, contudo, “uma fonte de riqueza e prestígio e um bem determinante na definição do status social do
homem”; Monteiro, Ramiro Ladeiro (1994) – «Os Ambós de Angola antes da Independência», Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, pp. 20 e 21.
3 
só a partir de meados do séc. XIX é que começou a corrida às terras do Baixo Kunene, pelos Portugueses e Alemães, após a conferência de Berlim

em 1885, que veio obrigar a uma ocupação efectiva dos territórios coloniais. Deve, no entanto, ser referido que a presença colonial portuguesa já
tinha atingido as fronteiras dos Cuamatos e Cuanhamas (margem esquerda do Rio Kunene) com a ocupação do antigo posto do Humbe em 1859.
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Como em todas as cidades ou localidades implantadas durante o período colonial em Angola, também

em Ondjiva a ocupação do território teve como base modelos de urbanização europeus (com o ínicio

de uma malha ortogonal, uma distribuição por quarteirões, a criação de um centro com equipamentos

administrativos, de saúde, religiosos, espaços públicos e verdes agradáveis, dialogando com edifícios de

qualidade construtiva e arquitectónica)4, que rompiam em tudo com a ocupação tradicional que então

se fazia sentir. Tudo isto, em conjunto com a influência da Igreja Católica5, foi alterando, aos poucos,

algumas formas sociais e económicas do modo de viver tradicional; o fenómeno migratório ganhou

algum relevo na sociedade, uma vez que o fim das guerrilhas libertou os jovens, que começaram a

procurar novas ocupações junto de fontes de trabalho no exterior, como as minas de cobre em Tsumed

e a exploração diamantífera do Sul da Namibia6. Assim, os jovens migravam por períodos

correspondentes ao de um contrato (geralmente um ano), introduzindo na sociedade Cuanhama uma

espécie de dever social para os homens, uma vez que eram estes que migravam devido à robustez física

exigida para tais trabalhos, também sinónimo de virilidade, e constituindo um requisito quase

obrigatório para o seu casamento.

Verificaram-se também algumas alterações dentro da sua economia devido aos novos produtos,

empregos e construções que o processo de colonização veio trazer. Estas alterações, que se reflectiram

em influências sociais, implicaram mudanças relativas à redução da dimensão de alguns agregados

(Eumbos) e à libertação das regras rígidas de construção dos mesmos. 

Apesar de todas estas alterações, o modelo de ocupação tradicional permaneceu até aos nossos dias,

sendo, nalguns casos, patente a sua integração e aproximação à estrutura urbana. 

Até 1971 toda a área da actual província do Kunene pertencia ao então Distrito da Huíla, tendo em 1

de Janeiro de 1971 sido desanexada deste, passando a localidade Vila Pereira D’Eça a ser considerada

sede do Distrito do Kunene7.

A cidade cresceu modestamente até à altura da independência de Angola, em 1975, marcando

determinados períodos de construção nos edifícios que foram eregidos (vêr cap. 2, Evolução Urbana).

No entanto, nesse mesmo ano, mais precisamente no mês de Agosto, a África do Sul invadiu e tomou

a cidade. Começaram então os conflitos que iriam acompanhar a província até 1989, data da

Independência da Namíbia; em Março de 1976 dá-se o recuo das tropas Sul-Africanas pelo exército do

MPLA (apoiado por Cuba), que se manteve como única ocupação da cidade após a população civil ter

fugido (a maioria refugiou-se na província da Huíla). Em Junho de 1976, o então Presidente Agostinho

Neto nomeou para Comissário Provincial, Kundi Payama, com o objectivo de estabelecer o Governo

Provincial na cidade. Foram chamados a reocupar os seus antigos postos os ex-funcionários públicos,

de forma a recompor a estrutura Administrativa da cidade e proporcionar, assim, o regresso da

população. Este sistema permaneceu até 31 de Agosto de 1981, data em que se deu um novo ataque

Sul-Africano, que se estendeu até ao Xangongo, destruíndo mais estruturas edificadas (foi durante este

4  devido aos conflitos posteriores à independência que ocorreram no Sul de Angola, e tendo Ondjiva sofrido particularmente com esta situação,
torna-se difícil, em termos arquitectónicos, descrever precisamente o modo como a cidade se formalizava. Podemos apenas depreender, da
estrutura actual da cidade, que esta foi implementada, tal como outras cidades do Sul de Angola, seguindo uma estruturas rectículada  organizada
ao longo de um eixo principal.
5  já antes da ocupação Portuguesa, os Alemães tinham estado no Cuanhama através de missões protestantes, marcando alguma influência na
população.
6  Monteiro, Ramiro Ladeiro (1994) – «Os Ambós de Angola antes da Independência», Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa, Lisboa, pp. 20 e 21.
7  vêr relatório da Análise Sócio Económica
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ataque que alguns edifícios foram implodidos, entre os quais o antigo Palácio do Governo) e fazendo

com que a pouca população residente voltasse a abandonar a cidade. Entre 1981 e 1986 as tropas Sul-

Africanas permaneceram na cidade, tendo esta sido retomada em 1986, voltando a sua ocupação a ser

efectuada apenas por forças militares do MPLA, até 1989. Durante este período, a África do Sul

manteve a sua presença nos arredores da cidade.

O exército Sul-Africano permaneceu no Kunene, até 1988, altura dos acordos quadripartidos entre

África do Sul, Namíbia, Cuba e Angola, dando-se finalmente a Independência da Namíbia em 1989.

Nesta altura iniciou-se a saída das tropas cubanas e a população retornou à cidade encontrando-a

parcialmente destruída e abandonada, com grande percentagem de edifícios transformados em

escombros.

Entre 1975 e 1989, a maioria da população que vivia na área urbana de Ondjiva foi acolhida na

Província da Huíla, mais propriamente na Matala, Humpata e Castanheira da Pêra, a última das quais

onde se sediou provisóriamente o Governo do Kunene, enquanto que a população rural permaneceu

na província.

Em 1990, o Governo Provincial deslocou-se da Huíla para a Kahama e mais tarde para o Xangongo

onde permaneceu até 1991. Em 1992, deslocou-se definitivamente para Ondjiva, ainda sem edifício

construído, necessidade que só foi satisfeita em 2000 com a construção do Edifício do Governo. Desta

forma, entre 1975 e 1989 nada se fez ou construíu na cidade, tendo esta ficado, pelo contrário,

parcialmente destruída por vicissitudes militares, necessitando agora de ser reconstruída e

reorganizada. Apesar da Independência da Namíbia, em 1989, os conflitos internos não terminaram

definitivamente, em função do continuar da guerra civil entre o MPLA e a UNITA. A insegurança e

instabilidade manifestavam-se com maior intensidade no eixo que liga a Namacunde, onde ocorreram

a maioria dos ataques, dificultando assim o crescimento, expansão e desenvolvimento da cidade. A

instalação de minas nos terrenos foi igualmente um factor inibidor de desenvolvimento, dificultando a

livre circulação e comunicação com o exterior, e ditando a não ocupação de inúmeros territórios.

Apesar das dificuldades existentes, os trabalhos de reconstrução da cidade começaram lentamente.

Supõe-se que, só a partir de 19988 terá começado o grande crescimento populacional, que provocou

o aparecimento de bairros de construção anárquica (feita à base de blocos de adobe ou cimento, pau

a pique e cobertura em chapa de aço galvanizado ondulada) que envolveu o centro consolidado,

permanecendo este último ainda parcialmente destruído e descaracterizado. Este tipo de crescimento

anárquico da malha urbana tem aumentado a grande velocidade, quer pela falta de condições políticas

e económicas verificadas até ao recente processo de pacificação em Angola (que se deu com a morte

de Jonas Savimbi, em 2002), quer pela falta de instrumentos legais a aplicar (após 2002) no controlo

do crescimento populacional e do modo de ocupação espacial. No entanto, nestes dois últimos anos,

devido ao processo de pacificação e ao consequente aumento de investimento económico, a

reconstrução da cidade intensificou-se, verificando-se o aparecimento de alguns edifícios de carácter

definitivo no centro da cidade e alguns conjuntos habitacionais, também de carácter definitivo, nos

bairros periféricos. 

8 informação obtida através de relatos da população e funcionários públicos
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As questões ligadas ao ordenamento do território e urbanismo têm vindo a suscitar o crescente

interesse das entidades responsáveis por estas áreas, nomeadamente pela reabilitação dos bairros

anárquicos, pelo controlo do crescimento urbano, e pela elaboração de instrumentos de planeamento

que sirvam de base à gestão territorial. 

2 . EVOLUÇÃO URBANA

Numa abordagem descritiva da evolução urbana devem ser consideradas pelo menos duas escalas;

uma mais alargada, explicando as principais alterações que a malha urbana da cidade foi apresentando

ao longo dos períodos decorrentes da sua história, deixando transparecer, assim, as estratégias de

planeamento e desenvolvimento urbano aplicadas; outra, mais específica, ao nível do espaço

construído, referindo os estilos arquitectónicos tradutores dos modos de pensar nas diversas épocas,

que não têm de corresponder necessáriamente, aos períodos que marcam as alterações da malha

urbana. 

Neste sub-capítulo, faz-se sobretudo uma abordagem ao nível da evolução da malha urbana, baseada

em levantamentos cartográficos de 19479, 19689, 19789 e 2003, e no enquadramento histórico da

cidade. A descrição arquitectónica do edificado existente na cidade, de acordo com os períodos a

seguir definidos, apresenta-se no subcapítulo 8.2 - Estruturas propostas para Inventariação, Reabilitação

e Salvaguarda.

Períodos Principais de Concepção Arquitectónica

De acordo com o enquadramento histórico apresentado, a cidade de Ondjiva, como centro urbano,

apenas se começou a desenvolver, a partir de 1915, com a presença portuguesa. Devido à falta de

registos relativos à formação urbana e arquitectónica da cidade no início do seu desenvolvimento, os

períodos principais de concepção arquitectónica durante o percurso colonial, que foram definidos para

esta análise, têm como início a década de 30, ficando para trás 15 anos de ocupação colonial. Esses

períodos correspondem à divisão abaixo apresentada, dentro da qual se enquadram distintos estilos

arquitectónicos, nem sempre totalmente perceptíveis, trazidos para a cidade por diversas influências,

quer nacionais quer europeias: 

– anos 30 e 40, sendo estes os exemplos mais antigos na cidade, associados a uma ocupação
pouco densa da malha urbana e a uma simplicidade volumétrica e estilística;

– anos 50 a 60, sendo os exemplos mais comuns deste período residências unifamiliares, que
fizeram parte de um período de crescimento e expansão do núcleo urbano inicial;

– anos 60 a 70, em que se encontra uma unidade habitacional com características de
arquitectura do regime Salazarista. 

– finais dos anos 60 até 1974, apresentando os edifícios desta altura alguma mistura entre as
linguagens arquitectónicas dos períodos anteriores com uma linguagem moderna.

9 sem referência
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2.1 . DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO DA MALHA URBANA

Estão presentes, na base da criação da cidade, algumas influências de organização espacial e urbana

europeias, também presentes noutras cidades angolanas, que se traduzem na marcação de eixos

estruturantes permitindo o crescimento do edificado ao longo dos mesmos, na disposição ortogonal da

malha urbana através da delimitação de quarteirões, na construção de determinados equipamentos

administrativos, de saúde, militares, etc, tentando garantir uma boa organização funcional e espacial.

Outro género de organização que parece também ter influenciado a forma urbana da cidade, é a

organização militar, uma vez que a ocupação foi na sua génese político-militar, enfatizando ainda mais

a definição de eixos estruturantes de crescimento da malha urbana e proporcionando a localização

centralizada dos principais equipamentos na cidade. 

Efectivamente, Ondjiva surge de uma necessidade pontual de aumentar a presença colonial no Sul de

Angola e ali criar um centro administrativo e militar junto à fronteira com a Namíbia. Deste modo, o

seu crescimento efectuou-se de forma gradual, de acordo com as necessidades, sem ter havido, na sua

génese, uma aplicação directa de um plano. 

Na figura 2.1, que corresponde a um levantamento parcial da Vila Pereira D’Eça, efectuado em 1947,

é perceptível a dimensão reduzida da cidade e a disposição organizada do edificado segundo um eixo

estruturante orientado no sentido Este-Oeste, no local mais favorável da topografia existente, vencendo

as chanas na mínima distância possível. Nesta altura ainda não se encontrava propriamente uma divisão

por quarteirões, tendo estes aparecido mais tarde, mas sim uma organização por “praças” (que deram

origem ao aparecimento de quarteirões na disposição do espaço urbano), sendo inicialmente 3, onde

se localizavam os equipamentos administrativos e um equipamento desportivo, e apresentando uma

grande abertura em todo o espaço, o que marcava uma posição superior na hierarquia da vila. 

A malha inicial (ou pelo menos a partir da década de 40) da cidade parece estar directamente e

unicamente relacionada com a disposição do edificado ao longo de um eixo, notando-se a falta de

planeamento ou desenho do espaço urbano no início do seu aparecimento, o que influênciou mais

tarde toda a disposição e tentativas de reorganização do espaço urbano. 

Através da análise do levantamento de 1968 (figura 2.2), percebe-se que terá havido uma tentativa de

reordenamento do espaço urbano, talvez por volta dos anos 50 – 60, criando ruas paralelas e

transversais ao eixo principal de desenvolvimento, com o objectivo de aproximar a malha existente a

uma malha ortogonal, e proporcionando uma expansão do aglomerado para Norte e Sul. 

Apesar desta tentativa, a contínuidade desta malha apenas se formalizou em alguns eixos, sobretudo

nos de orientação Este-Oeste, onde o edificado existente não dificultou o seu traçado. O

atravessamento Norte-Sul foi assegurado através de dois eixos, um transversal situado no centro da

malha, e um outro que estabelecia o limite do aglomerado a Este, não respeitando, contudo, a

ortogonalidade da restante malha.

No levantamento de 1968 já se nota um aumento significativo da massa edificada, em relação ao

levantamento de 1947, que se dispôs maioritariamente junto dos eixos de ligação à Huíla e à Namíbia

(não sendo este último coincidente com a actual ligação). O edificado estabeleceu-se linearmente ao

longo dos 3 eixos (Este-Oeste) principais, respeitando regras de alinhamento de fachadas, mas

determinando uma ocupação desigual dos quarteirões. Neste período de desenvolvimento já se verifica

a expansão do edificado para além do centro urbano, atingindo as áreas rurais adjacentes (o que



19Caracterização Urbana 

poderá ter sido o ínicio dos actuais bairros dos Castilhos e Pioneiro Zeca I e II), mas com uma ocupação

em termos de disposição do edificado e de malha urbana algo casuística.

Em 1975 dá-se a independência de Angola mudando a administração interna da cidade e o nome de

Vila Pereira D’Eça para Ondjiva. Contudo, foi também em 1975 que começaram os conflitos entre a

África do Sul, SWAPO, MPLA e UNITA, forçando a população residente a fugir da cidade por motivos

de segurança. 

Em 1978 foi feito um levantamento parcial da cidade (fig. 2.3), apenas do centro, em que não se notam

grandes diferenças em relação ao levantamento de 1968.

Os conflitos com a Àfrica do Sul não cessaram em 1976, continuando até 1989, ficando a cidade

durante este período praticamente parada. Só em 1992, conforme referido no enquadramento

histórico, é que se inicia a transferência dos serviços administrativos para a cidade e o ínicio do retorno

da população. Parece no entanto, que o grande crescimento da população só terá tido início a partir

de 1998. 

Assim, a planta com o levantamento das estruturas existentes em 2003 (fig. 2.4), elaborada através de

imagem captada pelo satélite Ikonos 2, em Agosto do mesmo ano, reflecte todo o percurso da cidade,

desde a sua criação até à independência de Angola - 1915 a 1975 (ainda presente na organização do

centro da cidade e em alguns edifícios que não foram destruídos durante os conflitos), período de

estagnação e destruíção 1975 a 198910 (presente nas estruturas que faltam em relação aos levantamentos

anteriores), e período de reconstrução e crescimento até aos dias de hoje - 1990 a 200311. 

Neste último período, o crescimento da cidade decorreu sem a aplicação de modelos de planeamento,

daí resultando um tecido urbano desordenado, provocado pela ocupação anárquica que se tem feito

sentir desde então. Exceptuam-se neste panorama, algumas intervenções de âmbito privado, que

deram origem ao aparecimento de dois conjuntos habitacionais, com uma disposição organizada

através de arruamentos ortogonais entre si (ver capítulo 3 Organização e estrutura actual).

10 apesar do grande retorno e crescimento da população se ter iniciado só por volta de 1998 e de todo o cenário de instabilidade ter terminado
completamente apenas em 2002.
11 

data da planta referida
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3 . ENQUADRAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ACTUAL
DA CIDADE DE ONDJIVA

A cidade de Ondjiva é capital da província do Kunene e localiza-se no município do Kwanhama.

A província do Kunene, com uma área de 77151 km2, está situada na parte central da fronteira Sul de

Angola e é limitada a Norte pela província da Huíla, a Sul pela República da Namíbia, a Oeste pela

província do Namibe e a Leste pela província do Kuando Kubango. 

A província é constituída pelos municípios: Kahama (9786 km2), Kwanhama (20529 km2), Kuvelai

(15510 km2), Kuroca (8230 km
2
), Ombandja (12285 km2) e Namacunde (10810 km2).

Kwanhama tem como municípios vizinhos o de Ombadja, Kuvelai e Namacunde e é constituído pelas

comunas de Ondjiva, Môngua, Evale, Nehone e Oshimolo.

A cidade estrutura-se e cresce ao longo de três vias principais: a primeira que estabelece a ligação com

Xangongo, a Noroeste, passando pela Môngua; a segunda, estabelecendo ligação directa com a

Namíbia a Sul, passando por Namacunde e Santa Clara; e a terceira com ligação ao Kuando Kubango,

passando por Nehone e Oshimolo. Nota-se uma expansão mais significativa da malha urbana ao longo

Figura 3.1 – Eixos estruturantes da cidade de Ondjiva
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das duas primeiras vias, quer por razões de acessibilidade e proximidade a determinados equipamentos

e ao centro administrativo, quer por razões de relações comerciais com outras regiões também inseridas

num processo de desenvolvimento urbano e sócio-económico. A terceira via constitui uma área

expectante, onde a circulação, os movimentos migratórios e as trocas comerciais entre localidades não

são tão frequentes, talvez por ter sido um eixo afectado pelos conflitos, ainda com o perigo presente

de minas, ou por de facto ainda não existir motivo suficiente para serem processadas trocas comerciais,

de produtos ou matéria-prima, entre o Kunene e o Kuando Kubango. No entanto apresenta-se como

uma via com potencial para a expansão e desenvolvimento da cidade.

O crescimento urbano de Ondjiva dá-se de um modo particular, uma vez que é condicionado pela

morfologia da área onde a cidade está implantada (ver análise biofísica). O resultado é um conjunto de

manchas de edificado, irregulares e descontínuas, ligadas por eixos viários e intercaladas por uma rede

de chanas e espaços rurais que, pelas suas características biofísicas, são um forte condicionamento à

expansão urbana.

Para além do crescimento significativo da cidade ao longo das vias referidas, a maior massa edificada

existente na cidade concentra-se perto do centro, nomeadamente nos bairros envolventes, Castilhos,

Pioneiro Zeca I e II e Naipalala I, sendo o crescimento desta mancha limitado pela presença de chanas.

A cidade organiza-se por bairros, sendo eles, actualmente, de Oeste para Este, Okapale, Kakulevale,

Kafito I e II, Castilhos, Bangula I e II, Pioneiro Zeca I e II, Naipalala I e II, e Kachila I e II. O bairro do

Bangula I constitui o centro da cidade, onde se encontram os principais serviços administrativos. Este

Bairro mantém a organização urbana existente na época colonial, no que diz respeito às infraestruturas

viárias e alguns edifícios, na maioria de habitação, constituindo-se através de 3 arruamentos

longitudinais (sendo o eixo que corresponde ao eixo Oeste-Este, o principal) e alguns arruamentos

transversais, embora não contínuos. Destes arruamentos transversais apenas o eixo a Oeste do edifício

do Governo apresenta alguma continuidade.

Com os conflitos provocados pela guerra, muitos edifícios ficaram destruídos e as infraestruturas então

existentes, como as redes de abastecimento de água e energia, ficaram em grande parte inutilizadas.

Com a independência da Namíbia, em 1989, a população foi retornando lentamente à cidade,

verificando-se apenas o crescimento exponencial da população residente e consequentemente do

espaço urbano, a partir de 1998. Este crescimento do espaço urbano deu-se, em traços gerais, de um

modo desorganizado e sem qualquer planeamento em todos os bairros, exceptuando-se,

pontualmente, algumas construções no centro, quer por se tratar de obras com uma hierarquia de

importância superior (edifícios administrativos e do Governo), quer por haver já uma estrutura prévia

que orientava o crescimento naquela área. Assim, o centro, que tinha sido alvo dos principais ataques

sul-africanos e, consequentemente, parcialmente destruído, foi reconstruído com alguma organização,

limpando a cidade dos escombros e mantendo os edifícios que restaram. No entanto, nos locais onde

nada havia, em termos de edifificado, a expansão deu-se de um modo totalmente anárquico à medida

que a população se estabelecia, resultando nos actuais bairros (figura 3.2) de génese ilegal e construção

não consolidada.
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3.1 . TIPOLOGIAS DA ESTRUTURA EDIFICADA DENTRO DA MALHA URBANA

Actualmente encontram-se 4 tipos de estrutura edificada dentro da cidade definidos como (anexo1):

– estrutura tradicional, correspondente ao meio rural, e que respeita uma cultura e vivência
próprias, estando localizada principalmente nas periferias, mas aparecendo, nalguns casos,
dentro da estrutura urbana; 

– estrutura urbana consolidada, mais expressiva no centro da cidade, que corresponde à
construção do período colonial existente, e à construção actual promovida pelo governo
provincial e  algumas entidades privadas. Dentro deste grupo enquadra-se também a
estrutura urbana consolidada a reabilitar; 

– estrutura urbana não consolidada, existente dentro da malha urbana, e podendo ser
considerada consolidada não fosse o seu carácter provisório, o estado de conservação que
muitos dos edifícios apresentam ou o facto de algumas estruturas se encontrarem
abandonadas ou sem funcionamento, aconselhando-se a sua substituição.

– estrutura de construção de génese ilegal, não consolidada, encontrando-se em todos os
bairros existentes fora do centro,  caracteriza-se por edificações precárias, geralmente de
adobe ou blocos de cimento, sem quaisquer condições de habitabilidade e dispostas no
território de um modo completamente anárquico.

Figura 3.2 – Distribuição da cidade de Ondjiva por Bairros
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A estrutura tradicional apresenta-se como o resultado da união de várias propriedades habitacionais

que seguem a tipologia da casa tradicional Cuanhama - o Eumbo . Constituem autênticos aglomerados

rurais, dispersos, de dimensão considerável (uma vez que cada propriedade inclui extensas áreas para

o pasto do gado e cultivo de cereais), com uma arquitectura e ocupação do espaço muito próprias. 

Apenas a considerada estrutura Urbana Consolidada, que corresponde ao centro da cidade e algumas

intervenções pontuais nos restantes Bairros, apresenta uma malha com alguma regularidade. 

Toda a malha restante apresenta-se de um modo anárquico.

3.2 . LIMITES DE BAIRRO EXISTENTES 

Os limites de bairro ilustrados na fig. 3.2, foram definidos de acordo com a organização espacial interna

e administrativa, estabelecida pelos administradores de bairro, e considerando também como elemento

de separação física das várias áreas, a linha mediana da superfície de chana. 

Estes limites não deverão ter um carácter definitivo, uma vez que, apesar de consistirem numa

organização administrativa, nem sempre se adequam a uma divisão, espacial, que garanta o correcto

funcionamento administrativo (pela dimensão de alguns bairros comparativamente a outros), e que

apresente uma lógica de organização urbana, que se baseie na própria estrutura da malha existente.

Está, assim, patente uma necessidade de reorganização do espaço urbano ao nível de divisão dos vários

bairros, que se apoie em elementos físicos de referência permitindo o correcto funcionamento e

entendimento do espaço urbano.

3.3 . TOPONÍMIA 

A toponímia adquire uma importância relevante em qualquer espaço urbano, ajudando na definição e

descrição do mesmo e na orientação interna através de referências comuns, associando-o a

determinadas características que queiram ser evidênciadas quer pelo seu valor histórico, cultural ou

outro, e inserindo-se como parte determinante na organização administrativa da cidade que será

seguida pelas várias entidades.

Ainda não existe para a cidade de Ondjiva um normativo de toponímia aprovado a nível do Governo

Provincial que permita utilizar topónimos na caracterização desta, sendo toda a descrição apresentada

neste relatório, feita com base em referências físicas do espaço urbano ou reconhecidas pelas entidades

administrativas e governamentais. No entanto está em curso um projecto de toponímia para o centro

da cidade, já aprovado pelo Tribunal Judicial, mas que ainda não foi aprovado pelo Governo Provincial,

nem discutido publicamente. Com efeito, é necessário criar um ou mais projectos de toponímia de

acordo com a organização da totalidade do espaço urbano prevista pelo plano para toda a cidade, não

estando estes incluídos, no entanto, no âmbito deste.



III 
CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO EXISTENTE 

NA CIDADE DE ONDJIVA

4 . CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EDIFICADO 

Dentro de um conjunto edificado, a uma escala urbana, podem encontrar-se vários tipos de construção

e abordagens arquitectónicas, quer a um nível mais precário como o da ocupação e construção de

génese ilegal, quer a um nível superior de qualidade construtiva. Torna-se importante, mesmo numa

cidade com maior percentagem de ocupação não consolidada e de construção ilegal, compreender o

modo como se constrói, quais as tipologias existentes e as mais marcantes, as características inerentes

ao funcionamento do edifício que mais se evidênciam e, quais as necessidades mais permentes,

conseguindo obter um enquadramento geral do modo como se processa, actualmente, o seu

crescimento em termos do edificado.

Como tal, apresenta-se uma descrição das principais características do edificado existente na cidade de

Ondjiva, por tipologias de construção, onde se pretende, também, apontar aspectos da construção

existente que devem ser salvaguardados ou retirados, tentando sempre relacioná-los com uma possível

postura a ter, tanto no Plano em referência, como em futuros planos de pormenor.

4.1 . EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO ECONÓMICA PARA FUNCIONÁRIOS DO ESTADO

As habitações económicas para funcionários do Estado são

construções pré-fabricadas, que seguem um único

modelo, baseado nalgumas construções pré-existentes, da

altura da Administração Portuguesa, nomeadamente no

bairro do Pioneiro Zeca II. Têm uma organização comum,

composta por três quartos, uma sala, uma cozinha e uma

casa de banho.

As suas condições construtivas não garantem nem o

conforto do utilizador nem a longevidade do edifício. As

paredes são constituídas por blocos de betão sintético

sem caixa de ar, o que não favorece a condição térmica da

casa, uma vez que se trata de um material que concentra

calor e o irradia rapidamente para o interior da casa. A

introdução de uma caixa de ar nas paredes (com a

necessária duplicação do nº de panos) da casa contribuiria

para o melhoramento do comportamento térmico, já que

a inércia térmica iria aumentar. De dia a casa manter-se-ia
Figuras. 4.1 e 4.2 – Edifícios de habitação económica
para funcionários do Estado no Bairro Pioneiro Zeca II
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fresca e, visto que o calor acumulado demoraria

mais tempo a dissipar-se, à noite a casa aqueceria.

A cobertura também não contribui para a boa

performance térmica do edifício, uma vez que é

de chapa metálica galvanizada, um material

muito condutor, concentrando o calor entre a

chapa e o tecto falso. Assim, o calor é transferido

facilmente para o interior da casa, pois o tecto

falso é de placas de contraplacado, não sendo

suficiente para funcionar como barreira para a

transferência de calor. Também não existe

ventilação natural para o interior da casa,

favorecendo uma vez mais a concentração de ar

quente entre a cobertura e o tecto falso, e a

transferência rápida de calor para o interior da

habitação.

A cobertura é constituída por uma estrutura em

asna de madeira e revestimento de chapa metálica galvanizada. Não existe protecção contra chuvas

fortes, uma vez que as chapas metálicas são colocadas sem qualquer tipo de isolamento, ou

complemento de estanqueidade.

Os vãos exteriores, mais especificamente as janelas, estão dispostos de acordo com uma preocupação

de iluminação, parecendo, no entanto, que as questões de ventilação e arrefecimento naturais no

interior, foram uma vez mais esquecidas.

Também os caixilhos aplicados não são os mais funcionais, sendo o sistema utilizado importado da

África do Sul, com 3 vidros verticais dispostos lado a lado e separados pela caixilharia, com o do meio

fixo, abrindo apenas os laterais, para o exterior, não permitindo a colocação de redes mosquiteiras pelo

exterior. A colocação de redes mosquiteiras torna-se essencial se se pretender arejar e ventilar o interior

da habitação, sem a entrada de mosquitos, potencialmente transmissores de malária. Os caixilhos não

têm qualquer sistema de protecção térmica, o que no caso de um clima quente não é essencial, mas

deveria ser pensado um sistema de sombreamento, de acordo com noções de orientação solar, que

reduzissem as transferências de calor para o interior da habitação. O vidro, sendo um bom condutor

térmico, não deverá ser aplicado em vãos muito grandes directamente expostos ao sol, sem qualquer

elemento de sombreamento (pala, ou estores exteriores). As cortinas interiores ajudam, mas não são

suficientes, principalmente quando todo o sistema de ventilação natural interior não funciona, sendo

imprescíndivel o uso de equipamentos de ar-condicionado, que implicam um gasto adicional de

energia que podia ser evitado.

Também a abertura das janelas não é a melhor para contribuir para um sistema de ventilação natural

adequado; se estas abrissem verticalmente, como uma janela de guilhotina com abertura em cima e

Figura 4.3 – Edifícios de habitação económica para funcionários do 
Estado no Bairro dos Castilhos
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em baixo, substituindo o sistema basculante, o ar fresco entraria pelo vão inferior, percorreria o espaço

interior, e uma vez transformado em ar quente saíria pelo vão superior. Tal pode também ser obtido

com pequenas reentranças inferiores e superiores nas paredes, controladas pelo seu desenho e

posicionamento.

De um modo geral, a base da casa é composta por um enrrocamento de pedra laje, com uma camada

superior de cimento, atingindo no conjunto aproximadamente 40 cm de altura, colocado directamente

sobre o solo sem qualquer escavação, sendo feita, apenas, uma marcação prévia da área a construir. O

princípio de cada parede divisória é marcado por cima da base. Por vezes, em vez do enrrocamento

geral, são feitos caboucos, em que apenas o interior é preenchido ou pelo enrrocamento referido ou

por areia ou terra compactada.

4.2 . CONSTRUÇÕES ILEGAIS

Este grupo formaliza-se por construções muito

precárias, sem condições de habitabilidade, que

respondem a uma necessidade de habitação

urgente por parte da população. 

São os próprios que constróem a sua casa sem

qualquer projecto, baseando-se apenas na

prática e experiência que conhecem. Utilizam, na

maioria, bloco de adobe ou tijolo de cimento,

que eles próprios fabricam, ou ainda materiais

diversos, como pequenas pedras, inertes ou

cacos de vidros, que são aproveitados e aplicados

nas paredes. Para as coberturas aplicam chapas

metálicas galvanizadas onduladas, simplesmente

colocadas sobre as paredes. Não existe qualquer

revestimento, muitas vezes os vãos não têm

portas ou janelas, e as divisões são mínimas em

número e dimensão.

As condições de habitabilidade são péssimas,

albergando, por vezes, uma família (média de 6

pessoas por família12) num único compartimento. 

Estas construções surgem muito rapidamente,

muitas vezes durante o período de um fim-de-

semana, o que dificulta a fiscalização e a

interdição à sua edificação.

Para além das más condições construtivas e de

habitabilidade, o conjunto urbano resultante,

12
dados retirados de inquéritos feitos à população no âmbito dos estudos de caracterização sócio-económica do PUCO

Figura 4.4 – Construções ilegais no Bairro do Kafito I

Figuras 4.5 e 4.6 – Construções ilegais no Bairro dos Castilhos



31Caracterização Urbana 

traduz-se numa perfusão de blocos de um piso,

anarquicamente dispostos, sem qualquer

desenho ou método. No conjunto edificado, as

entradas não seguem qualquer regra, estando

orientadas em diferentes sentidos.

Por vezes encontram-se habitações ou abrigos

que são simples remedeios, formados

simplesmente por chapa metálica, podendo

misturar alguma estrutura de pau ou até paredes

totais ou parciais de adobe.

Os locais de eleição para a implementação destas

construções, situam-se perto da malha edificada

já existente, que se concentra maioritariamente

perto do centro. À medida que bairros, formados

por este tipo de construção, vão crescendo e o

espaço começa a ficar lotado, as pessoas veêm-se

obrigadas a ocupar outras áreas que ainda

estejam livres, que progressivamente se afastam

do local desejado (fora da área com maior

densidade populacional), ou ainda, a ocupar

áreas onde não se deveria construir, quer por questões de segurança (zonas de cheia ou alagamentos),

quer por questões de equilíbrio do sistema biofísico de Ondjiva.

Os bairros que são formados por este tipo de construção, carecem de uma atitude de reabilitação e

reconversão que atribua melhores condições de habitabilidade aos seus moradores, e situações urbanísticas

de maior interesse com espaços prepositados para a convivência e usofruto da população.

Castilhos, Naipalala I e II, Kafito I e II e Kachila I e II são os bairros onde este tipo de construção é mais comum.

4.3 . QUARTOS DE ALUGUER

Os blocos de quartos de aluguer, de tal

maneira se enraizaram na malha de Ondjiva,

que tem expressão suficiente para se poder

considerar como uma tipologia de habitação

(tipologia funcional). Com efeito, a sua

utilização não corresponde a um aluguer

temporário de alguns dias ou semanas, como

um serviço de hospedagem, mas funciona

mais como um aluguer de uma casa sem

contrato. A grande diferença entre esta

tipologia e a anterior está no facto de não se

tratar de uma casa, mas de um quarto apenas,

por vezes com casa de banho, geralmente

Figuras 4.7 e 4.8 – Construções ilegais no Bairro dos Castilhos.

Figuras 4.9 e 4.10 – Quartos de aluguer no Bairro dos Castilhos
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com poucas condições de habitabilidade e,

onde tanto pode morar uma pessoa como uma

família inteira (média de 6 pessoas por família).

Estes quartos aparecem, geralmente em

anexos, que são muitas vezes construídos para

o efeito, sendo outros, aproveitamentos de

espaços da casa ou quintal.

A construção é na maioria feita pelo próprio,

sem qualquer projecto e de natureza ilegal. Os

materiais de construção empregues são,

nomeadamente, o bloco de adobe e o bloco

de cimento. A cobertura é em chapa metálica,

de aço galvanizado, ondulada.

Estes quartos devem ser considerados na

análise urbana, como uma estrutura que

influência não só a organização e disposição

da massa edificada, mas também o modo de vida da população, a organização interna e a economia

(mercados paralelos) da cidade.

4.4 . EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS NA ALTURA DA ADMINISTRAÇÃO PORTUGUESA

Correspondendo ao espólio edificado mais

antigo da cidade de Ondjiva, os edifícios do

período colonial português são também, os

que mais sofreram com o longo conflito

militar que afectou toda a região do Kunene.

No entanto, dada a sua qualidade construtiva,

permanecem como principais elementos

arquitectónicos da cidade.

Os edifícios em referência que se encontram

actualmente na cidade são, maioritariamente de

habitação, havendo algumas estruturas

comerciais (lojas e armazéns) e dois

equipamentos colectivos no centro da cidade

(Bairro do Bangula I). Fora do centro, encontram-

se pontualmente construções desta altura,

geralmente abandonadas ou apropriadas pela

população, que no passado terão sido armazéns

industriais, matadouros, habitações ou outros.

Dentre os edifícios de habitação e comércio que se encontram no centro da cidade, podem-se

estabelecer grupos de acordo com a época e o modo de construção, caso de um conjunto de vivendas

Figuras 4.11 e 4.12 – Quartos de aluguer no Bairro do Naipalala II

Figura 4.13 – Edifícios de habitação, contíguos ao Cine-teatro Rei
Mandume, no Bairro do Bangula I

Figura 4.14 – Armazém abandonado, no Bairro do Kafito I
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geminadas no Bangula I (fazendo lembrar a

arquitectura do Estado Novo em Portugal), ou

alguns edifícios comerciais e habitacionais com

linhas modernistas, situados no mesmo bairro

(apesar de não serem fortemente marcadas).

Também o Hospital, mais especificamente o

edifício central e a 1ª ala, foram construídos

durante a Administração Portuguesa. 

São construções, na maioria, de um piso,

algumas ainda de adobe, outras de alvenaria

de tijolo cerâmico, com pano duplo e caixa de

ar, e outras já com estrutura em betão

armado. A cobertura é geralmente vigada e

com telhas de aba e canudo ou telha

marselha; na maioria respeitam as regras de

construção tradicional recorrente em Portugal

na altura da sua implementação.

O estado de conservação da maioria destes

edifícios não é mau, havendo, no entanto,

alguns muito degradados, já parcialmente

destruídos e sem quaisquer condições de

habitabilidade.

Os processos de construção aplicados, apesar

de exigirem o transporte de materiais vindos de

longe e a implantação de unidades industriais que conseguissem fornecer elementos necessários como

materiais cerâmicos (tijolos, telhas e revestimentos), cimento, e outros, permitiram que as construções

garantissem um bom nível de conservação e habitabilidade. Tal deverá ser tido em conta, não

descurando, que não são os únicos processos de edificação possíveis na construção futura a desenvolver

em Ondjiva, podendo ser sdicionados novos conceitos técnicos e construtivos, adequando as novas

construções aos materiais existentes na região, tendo em atenção as limitações existentes. 

4.5 . EDIFÍCIOS PROVISÓRIOS E PRÉ-FABRICADOS

Os edifícios provisórios e pré-fabricados implantados na cidade, são executados como resposta a uma

necessidade imediata, com uma construção baseada em materiais pré fabricados, que reduzem a

qualidade e capacidade funcional do edifício em causa. 

Algumas das casas patrocinadas pelo estado para funcionários, são também consideradas provisórias.

No entanto, elas respeitam uma tipologia de construção diferente da que vamos expôr neste subgrupo

e, actualmente já não possuem um carácter provisório, uma vez que se trata de uma tipologia que se

está a enraizar e dessiminar pela cidade. Também a venda destas estruturas, cada vez mais comum,

pelo estado aos respectivos habitantes, proporciona e contribui para a perda deste carácter provisório.

Figura 4.15 – Antiga padaria adjacente ao antigo Cine-teatro Rei
Mandume, no Bairro do Bangula I

Figura 4.16 – Unidade habitacional pertencente à antiga cooperati-
va “O lar do Namibe”, no Bairro do Bangula I
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Assim, neste subgrupo destacam-se

alguns edifícios administrativos, como

o Governo e o tribunal, e alguns

armazéns. Os dois primeiros possuem

um desenho semelhante, baseado na

mesma tipologia. O sistema de pré-

fabrico aqui aplicado consiste na

execução prévia de uma base de

enrrocamento e cimento, onde são

colocados perfis metálicos em forma

de “cruz”, verticalmente, e onde

encaixam os respectivos painéis (paredes exteriores ou divisórias). Estes painéis são constituídos, do

interior para o exterior, por uma camada de revestimento interior (reboco pintado), placas de gesso

cartonado, rede metálica, isolamento em poliestireno expandido, e uma camada de revestimento

exterior, geralmente reboco ou chapa metálica galvanizada. Quando se trata de paredes divisórias

interiores, apenas muda o revestimento exterior que passa a ser reboco pintado.

As coberturas são em estrura metálica com revestimento em chapas metálicas. Estas chapas são

constituídas por três camadas; duas de chapa metálica com uma camada de isolamento de poliestireno

expandido entre elas. 

Não constituem obras de arquitectura de qualidade, estando presente a necessidade de uma mudança,

aplicando projectos que traduzam não só aspectos positivos no funcionamento geral do edifício e o

adequado conforto para os seus

utilizadores, mas também uma

entidade e carácter próprios

resultando em símbolos

arquitectónicos para a cidade,

enriquecendo-a com património

de valor que poderá influenciar o

seu desenvolvimento.

4.6 . EDIFÍCIOS PÚBLICOS E ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS RECENTEMENTE
POR ENTIDADES PRIVADAS CONTRATADAS PELO GOVERNO PROVINCIAL

Constituem este subgrupo a Biblioteca

Provincial do Kunene, Gabinete de Estudos,

Planeamento e Estatística e a Rádio

Nacional do Kunene. São edifícios que já

apresentam alguma qualidade não só

construtiva mas também arquitectónica,

manifestando uma preocupação de

resposta ao conteúdo programático dos

equipamentos em questão. È importante

Figura 4.17 – Governo Provincial do Kunene

Figura 4.18 – Tribunal

Figura 4.19 – Biblioteca Provincial do Kunene
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que este tipo de preocupação tenha continuidade na construção de futuros equipamentos colectivos,

de forma a criar exemplares arquitectónicos únicos e de referência na cidade. 

4.7 . CASA TRADICIONAL KUANHAMA

Eumbo representa a unidade habitacional, sendo o termo que se generalizou para designar a

propriedade individual constituída pelo conjunto de cubatas de família, cercado por uma paliçada de

paus-a-pique, e pelas terras à sua volta devidamente limitadas por uma cercadura de espinheiras

(ongubu), (Monteiro, 1994).

Estas unidades habitacionais, dispõem-se no território de um modo isolado, gerando uma paisagem de

povoamento disperso.

Apesar de haver regras rígidas no modo de organização e disposição de um Eumbo Cuanhama, nem

sempre este se apresenta do mesmo modo, contendo por vezes pequenas alterações, como a falta de

algumas divisões previstas, ou pelo contrário, a presença de divisões a mais, o que neste caso poderá

ser símbolo de prestígio. No entanto predominam algumas regras que estão sempre presentes em

qualquer Eumbo deste povo, desde que se trate de um Eumbo poligâmico13. A figura 4.22 esquematiza

a organização geral de um Eumbo Cuanhama visitado a sensivelmente 12 km a Este da cidade de

Ondjiva, a caminho de Anhanca. 

A forma do agregado Cuanhama tende para um círculo, embora irregular, com percursos interiores

aparentemente tortuosos (como por exemplo o corredor da entrada, onkala - figura 4.23), por se

adequar a uma necessidade funcional, resultando esses corredores de várias passagens que servem os

diversos recintos. Todo o agregado é, geralmente, envolvido por uma cerca de espinheiros, havendo

uma segunda cerca que envolve apenas o espaço habitacional, desta vez uma paliçada de pau a pique

com sensivelmente 2 metros de altura.

O espaço habitacional, consiste, de um modo geral, num grupo de epatas (espaços próprios e

individuais, exceptuando no caso dos jovens em que a figura 4.24 mostra um exemplo), dispostas

através de regras rígidas, que envolvem o espaço central, sendo este composto pelo Olupale principal

(Figura 4.25), que funciona também como o centro social do Eumbo, e caracteriza-se como o lugar

nobre do espaço destinado ao dono, Mwenweumbo14.

Figura 4.20 – Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística Figura 4.21 – Rádio Nacional do Kunene

13
Por influências da Igreja Católica e outras questões sócio-económicas, alguns homens escolheram a monogâmia, resultando os seus Eumbos em

construções mais pequenas por não ser necessário o espaço reservado às restantes esposas.
14

Denominação usada por Joaquim Lino da Silva na Revista do Instituto de Investigação e Ciências tropicais, 1996, “Em torno da casa cuanhama no
sul de Angola”, Garcia de Orta, Sér. Geogr., 15 (2) Lisboa, pp.45-79
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Cada epata, exceptuando as dos jovens, tem no seu interior vários jangos que se dispôem também

segundo regras rígidas.

O Eumbo marca regras rígidas que se enraízaram de tal maneira na cultura Cuanhama, que influênciam,

ainda hoje, o modo de viver da população. Mesmo na cidade - meio urbano - é possível identificar certas

tendências que remontam a este tipo de estrutura rural, quer seja na disposição de alguns

compartimentos em relação à casa e seu enquadramento, quer pela vivência forte com o exterior, pelo

modo de estar (relações familiares, organização económica e social), quer seja pela presença de certos

elementos tradicionais, como os jangos, utilizados, maioritariamente, como espaços de convívio.

Tais factores devem ser tidos em conta, ao projectar novas tipologias para o meio urbano, no âmbito

de um plano de pormenor, tentando traduzi-los e criar uma maior transparência nos aspectos culturais,

preservando-os e adequando as construções ao modo de viver da população Cuanhama (em geral).

Legenda:
1 – Onu – entrada principal, porticada
2 – Ochini – pátio dos pilões
3 – Onkala – corredor da entrada
4 – Epatalakula – 1º pátio de recepção, destinado aos míudos (Shinhanga)
5 – Local para celeiros
6 – Ohandjo – espaço dos jovens rapazes
7 – Olupale – principal pátio de recepção
8 – Epata Elombe – epata (recinto) da 1ª mulher
9 – Omanda – celeiros para guardar o massango

10 – Elimba – casa para guardar a comida preparada
11 – Ochakalo – jango onde ficam as mulheres doentes
12 – Ondjuo – quarto
13 – Cozinha exterior
14 – Ehupa – casa para o leite e a batedeira
15 – Ochikuku – capoeira das galinhas
16 – Osunda – área dos currais (Ohambo yahove – curral dos bois;
Enhana – recinto para os vitelos; Osiñongo – curral das cabras)
17 – Oluvanda – corredor dos Bois
18 – Epata da 2ª mulher
19 – Área do dono, para as visitas
20 – Onduda Yovaenda – quarto das visitas
21 – Onduda Ondjimbi – jango para as visitas quando chove
22 – Onduda Yovamate – quarto dos miúdos (menores de 18 anos)
23 – Epata da 3ª mulher
24 – Epata da 4ª mulher
25 – Epata da 5ª mulher
26 – Onduda yokadona – recinto das raparigas com mais de 15 anos
27 – Ochakalo Yomochamane (do mais velho) – (quarto simbólico,
para cerimónias fúnebres, festa da puberdade, podendo também
servir como quarto de dormir)
28 – Epata Yomochamane (do mais velho) – espaço do dono (segue a
mesma organização das epatas das mulheres)
29 – Elimba
30 – Ondjuo
31 – Chivambelo – casa da manteiga
32 – Okalupale Yomochamane – área grande de estar e de convívio
(não obrigatória no Eumbo Cuanhama)
33 – Celeiro principal do mais velho -  é a última reserva de comida e
só se usa em tempo de crise
34 – Chipundi – banco da entrada
35 – Ochimangua – entrada do cerco exterior (porta de serviço em
forquilha) a Este da Oluvanda

Figura4.22 – Planta esquemática de Eumbo Cuanhama

Figura 4.23 – Onkala Figura 4.24 – Epata da terceira mulher Figura 4.25 – Olupale Principal 
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4.8  . ANÁLISE SINÓPTICA

Com base no quadro 4.1 são apontados os principais problemas e propostas algumas soluções em

função das diferentes tipologias atrás referidas, tendo em vista uma atitude de reconversão e

desenvolvimento urbano.

Tentar manter estas estruturas o melhor
possível, propondo a sua substituição à
medida que o seu estado de conservação
o exigir.

Substiuição através de um processo de
realojamento decorrente de um plano
de pormenor.

Actuar nestas estruturas com processos de
reabilitação e conservação, que deverão
respeitar os critérios definidos no capítulo
do património edificado.

Substituição destes edifícios através de
projectos devidamente aprovados e 
coerentes com o previsto no plano 
director e em futuros planos de pormenor.

No período em referência só deverão
ser equacionadas obras de
manutenção.

Apoiar a continuação destas estruturas num
meio rural, através de políticas económicas,
sociais e urbanas;

Estudar e utilizar a sua organização base
(social e de construção) na aplicação de novas
estruturas edificadas dentro do meio urbano.

Não foram dedectadas
anomalias relevantes.

HABITAÇÃO ECONÓMICA

HABITAÇÃO ILEGAL

EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS NA
ALTURA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTUGUESA

Pouco conforto;
Má construção;
Rápida deteoração.

Falta de requisitos 
mínimos de habitabilidade.

Mau estado de conservação

ED. PROVISÓRIOS E
PRÉ-FABRICADOS

EDIFÍCIOS PÚBLICOS CONSTRUÍDOS
RECENTEMENTE POR ENTIDADES 
PRIVADAS CONTRATADAS PELO 
GOVERNO PROVINCIAL

CASA TRADICIONAL KUANHAMA

Má qualidade de
construção
Pouco conforto.

Não adequação a um meio
urbano como estrutura
rural que é.

TIPOLOGIAS PROBLEMAS SOLUÇÕES

Quadro 4.1 – Quadro resumo das tipologias do edificado, principais problemas e soluções propostas (não se incluem neste quadro os quartos de
aluguer por pertencerem a uma tipologia mais funcional do que de construção, podendo surgir tanto na habitação ilegal como na legal). 

4.9 . ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES A CONSIDERAR NA
ESTRUTURA URBANA

Apesar do modo anárquico como a cidade se tem desenvolvido e da enorme necessidade que existe

de modificação e renovação do espaço urbano, encontram-se, dentro de toda a ocupação do território

em causa, determinados aspectos que deverão ser tidos em conta na estrutura urbana ao planear o

ordenamento da cidade.

4.9.1 . AUTO-CONSTRUÇÃO 

O sistema de auto-construção, com base na obtenção prévia de licença atribuída pela Administração

Municipal, é muito comum em Ondjiva, em grande parte justificado pela economia local, uma vez que

é mais barato ser o proprietário a construir a sua própria habitação em função de conhecimentos pré

adquiridos e recursos locais, seguindo, na maioria, a tipologia de habitação económica para

funcionários do estado (vêr 4.1), do que delegar essa competência a outrem.
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É um processo de construção que pode ser bastante eficaz no desenvolvimento da cidade, desde que

todas as regras de construção e funcionalidade do próprio edifício sejam cumpridas e que a fiscalização

seja dominante e eficaz. Neste sentido, as tipologias sugeridas em futuros planos de pormenor, deverão

ter em conta este modo de construção.

4.9.2 . JANGOS

A função dos jangos é apenas de habitação nos bairros mais periféricos e nos Eumbos, sendo a

construção no 1º caso, essencialmente ilegal. Nas situações referidas, os jangos  são de adobe e por

vezes revestidos por chapa metálica.

No centro da cidade, os jangos aparecem principalmente como uma tipologia de anexo de quintal,

remontando ou deixando uma memória da construção tradicional. Na maioria, servem como espaço

de convivência, criando um ambiente agradável e fresco. Outros acabam por servir como espaço para

arrumos.

É, no entanto, uma tipologia com uma entidade tradicional e cultural, que deveria ser preservada

dentro do espaço urbano.

Figura 4.26 – Elementos tradicionais no bairro dos Castilhos Figura 4.27 – Jango entre casas no bairro Pioneiro Zeca I

4.9.3 . ANEXOS

Devido, em parte, aos quartos de aluguer, mas também a questões que poderão ser culturais e

herdadas do modo de viver num Eumbo Cuanhama, os anexos constituem uma tipologia funcional de

edificado que se tornou comum em toda a cidade, sendo constituídos, na generalidade por bloco de

adobe ou tijolo de cimento. De uma forma generalizada, a todas as casas antigas, foram-lhes

acrescentados anexos e, as que de novo são edificadas, já contam com esses novos compartimentos,

separados da casa principal. Não se trata de uma atitude (apesar desta também existir) face à falta de

espaço na casa que se construiu, uma vez que esta, à partida, poderia ter uma área superior. Trata-se

sim, em geral, da criação de uma barreira marcada e intencional de alguns compartimentos da

habitação. Estes anexos aparecem, geralmente com um afastamento razoável da casa mãe (o que pode

sugerir também uma intenção de independência entre os vários espaços e os seus moradores).  
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A referência a questões culturais deve-se à

organização interna de um Eumbo (estrutura

habitacional tradicional – vêr 4.7), podendo

ou não, após um estudo profundo,

estabelecer-se uma relação com o

aparecimento destes anexos, uma vez que a

habitação tradicional regional define um

conjunto formado por células e

compartimentos individuais, onde cada um

tem o seu espaço, apesar de viverem num

único agregado.

Como a casa principal tem no máximo

quatro quartos, aparecem, quase sempre, anexos onde existem mais quartos, muitas vezes para a

própria família, outras vezes para alugar. 

Estes anexos tornaram-se muito importantes na mancha edificada de Ondjiva uma vez que se

generalizaram e ”toda a casa tem o seu acrescento”, devendo por isso ser considerados em planos de

pormenor.

4.9.4 . RELAÇÃO COM O ESPAÇO EXTERIOR

Existe uma relação muito directa no modo de viver dos moradores com a apropriação do espaço

exterior. As pessoas preferem a ambiência exterior, quer como espaço de convívio, quer como espaço

de estar. Tal pode ter pelo menos duas explicações possíveis; a primeira consiste no desconforto que se

faz sentir nas suas habitações, fazendo com que as pessoas prefiram permanecer no espaço exterior,

exceptuando quando chove ou durante a noite. Outra explicação poderá estar relacionada uma vez

mais com heranças culturais, estando estas reflectidas na forte convivência no espaço exterior,

geralmente em cobertos formalizados na estrutura tradicional de jango. 

Desta forma, a importância atribuída ao espaço exterior que se deixa transparecer no dia a dia da

população, ganha significado na leitura e entendimento não só da imagem física que o conjunto

urbano apresenta, mas do seu funcionamento geral. Assim, ao planear o ordenamento da cidade

deverá ser tida em conta a importância dos espaços exteriores e de convívio, contemplando-os não só

nos espaços privados, mas também nos espaços públicos, de forma a garantir a ocupação de acordo

com índices a estabelecer no processo de planeamento.

5 . HABITAÇÃO

A habitação em Ondjiva tem vindo a crescer de forma acelerada nos últimos anos, particularmente a

partir do final da década de 90 e mais recentemente com o fim efectivo dos conflitos militares em 2002.

Com efeito, existe uma pressão urbanística muito grande, uma vez que a procura de um local de

trabalho e habitação (por parte da população não só do município, mas também de municípios

vizinhos e de outras províncias, particularmente da Huila e Benguela, e até de pessoas que retornam de

terras Namíbianas15), encontra um lugar de preferência na capital do Kunene. Tal pode ser justificado

Figura 4.28 – Anexos no bairro do Kafito I
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por Ondjiva constituir um ponto de passagem de grande importância entre a Namíbia e o Sul de

Angola, com algum potencial comercial e industrial que começa agora a fazer-se sentir e, por questões

culturais que implicam o regresso de populares à sua terra de origem.

Esta pressão constitui uma das mais importantes problemáticas urbanas a considerar, a par com a falta

de infraestruturas adequadas, a falta de um sistema de abastecimento e aproveitamento adequado de

água, e a falta de um plano de tratamento dos resíduos urbanos. Para além da disponibilidade de

espaço diminuir rápidamente à medida que a procura por parte da população aumenta, a ocupação

que é feita, é na sua maioria, ilegal. Esta situação reside no facto de a população que se establece em

Ondjiva, exceptuando pequenos e médios empresários, vir simplesmente à procura de uma melhoria

de vida, num local onde possa arranjar trabalho, mas sem posses para construir ou adquirir uma

habitação própria com condições de habitabilidade aceitáveis. 

As alternativas são: o aluguer de habitações pré-existentes subdivididas para o efeito (neste caso, as

condições de habitabilidade são geralmente melhores); o aluguer de quartos - unidades singulares,

geralmente com um quarto, e por vezes com casa de banho; a construção ilegal de pequenas estruturas

improvisadas de adobe ou bloco de cimento, chapa metálica ou outros materiais aproveitados. 

Também as condições sócio-económicas não são favoráveis, nomeadamente pela falta de emprego, os

salários baixos e inferiores ao necessário para satisfazer a procura de bens de primeira necessidade,

entre outros aspectos, o que potencia a ocupação ilegal  e desregrada do território.

Com o objectivo de estimar os custos associados à habitação em Ondjiva, foi realizada uma pesquisa

apoiada em dados fornecidos por técnicos do INOTU, familiarizados com a construção em Ondjiva, e

em tabelas de preços fornecidas por empresas de materiais de construção, conforme os elementos

constantes nos quadros 5.1 e 5.2.

15 Dados retirados de inquéritos feitos à população no âmbito dos estudos de caracterização sócio-económica do PDCO
16 

De acordo com os estudos de caracterização sócio-económica

Quadro 5.1 – Mercado Imobiliário / Preços Médios Terreno e Habitação.

HABITAÇÃO NOVA / RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR PREÇO MÉDIO

média de 600m2 de área bruta ocupada

3 q uartos, 1 sala, 1 cozinha, despensa e varanda
35000 a 40000 USD

HABITAÇÃO ANTIGA, POR REABILITAR PREÇO MÉDIO

consoante a área, o nº de divisões e o estado de conservação em que

se encontra
3000 a 5000 USD

HABITAÇÃO ANTIGA, REABILITADA PREÇO MÉDIO

pode variar muito consoante o tipo de casa e o seu estado de

conservação não ultrapassando, no entanto, o preço médio referido.
10000 USD

TERRENO PREÇO POR M2: 25 Kz

Habitação unifamil iar/600m2 15000Kz

A recolha dos preços de m2 de terreno, construções novas e antigas e materiais de construção mais

utilizados, comparativamente ao salário médio de 11.041Kz16 de um trabalhador em Ondjiva, indica que o

custo de obtenção de uma habitação com condições de habitabilidade razoáveis é elevado. Este referencial,
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MAIS VENDIDOS

Tabelas de preços fornecidas pela empresa de materiais de construção BMN PREÇO

Saco de cimento/50Kg 12.80 USD

Blocos de construção (unid.) 0.80 USD

Cimento (0.20X0.25X0.40 m / esp.Xalt.Xcomp.) 0.80 USD

Areia para construção (unid.) 75.00 USD

Brita (unid.) 8.30 USD

Ferro / varão         

6mm 2.50 USD

8mm 4.60 USD

10mm 6.50 USD

12mm 9.60 USD

Madeira (1.52X3.8X0.6 m) 21.60 USD

Chapa metálica simples (3.0 m) 11.30 USD

Mosaico (unid.) 27.30 USD

Azulejo (unid.) 27.30 USD

Janelas de Alumínio (1.2X0.90m) 553.30 USD

Vidro (0.27X0.44m) 6.50 USD

Tecto falso completo 29.10 USD

Lusalite (3.0m) 51.60 USD

Bloco da Namíbia (unid.) (dado fornecido por técnicos do INOTU) 0.13 USD

Quadro 5.2 – Preços de materiais de construção.

apesar de servir apenas como indicador geral, permite, ter uma primeira percepção do mercado imobiliário,

a nível da habitação em Ondjiva, e concluir que a dificuldade em obter uma habitação nestas condições

está relacionada com a grande percentagem de construções ilegais dentro da cidade.

5.1 . PARQUE HABITACIONAL

O parque habitacional em Ondjiva distribui-se, de um modo geral, de acordo com os grupos definidos

no esquema da figura 5.1, que considera uma divisão do espaço residencial por ocupação consolidada,

não consolidada e por génese.

O parque habitacional existente na cidade formaliza-se através de construções de carácter consolidado

e não consolidado. O primeiro grupo, minoritário em relação ao segundo, é definido pelo conjunto de

edifícios de habitação patrocinada pelo Estado para funcionários públicos, edifícios de habitação

resultantes de empreendimentos privados e, edifícios construídos durante a administração portuguesa. 

O quadro 5.2 abaixo apresentado, resume o modo como as estruturas que constituem o parque

habitacional consolidado se distribuem dentro do espaço urbano, referindo quais as principais

localizações na cidade, as condições de habitabilidade inerentes a cada estrutura, e os principais

problemas que se notam não só ao nível da habitação mas também ao nível da sua introdução e

enquadramento no espaço urbano.

Deve referir-se ainda que os edifícios construídos pela Administração Colonial Portuguesa ganham

destaque dentro dos bairros do Bangula I e Pioneiro Zeca I, a habitação patrocinada pelo Estado
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Angolano encontra-se em menor quantidade e os empreendimentos privados, nomeadamente os

conjuntos habitacionais que são construídos com um objectivo comercial, apresentam uma tendência

de crescimento e desenvolvimento dentro da cidade. 

Figura 5.1 – Aspectos do parque habitacional de Onjiva.

17
de acordo com os dados gerais da Administração Municipal, com o levantamento do edificado que está actualmente a decorrer no âmbito deste

plano, e com a observação da malha urbana que este tipo de ocupação reflecte

EMPREENDIMENTOSPRIVADOS
HABITAÇÃO
PATROCINADA PELO
ESTADO ANGOLANO HABITAÇÕES UNI --

FAMILIARES (AUTO –
 -CONSTRUÇÃO)

CONJUNTOS
HABITACIONAIS

EDIFÍCIOS
CONSTRUÍDOS
DURANTE A
ADMINISTRAÇÃO
PORTUGUESA

LOCALIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO NA
CIDADE

Bairros
Pioneiro Zeca I e
Castilhos

Toda a cidade Bairros Naipalala I e
Kafito I

Bairros Bangula I e II
e Pioneiro Zeca I

CONDIÇÕES DE
HABITABILIDADE

Suficiente Suficiente/Boas Boas

Suficiente/Boas,
dependentemente
do estado de
conservação em que
se encontram

PRINCIPAIS
PROBLEMAS

- Apresentam-se
com pouca
expressão na
cidade
- Efemeridade e
reduzida
qualidade das
construções
- Falta de
infraes truturas de
apoio às áreas
habitacionais

- Reduzida
qual idade das
construções
- Rápida
degradação
- Falta de
infraesturas de
apoio às áreas
habitacionais
- Falta de
fiscalização
durante a fase de
construção que
minimize os erros
de edifícação e de
organização no
espaço urbano

- Aplicação de
materiais e modos
de construção que
não contribuem
para um carácter
definitivo dos
edifícios
- Falta de
infraes turas de
apoio às áreas
habitacionais
- Falta de desenho
urbano e
enquadramento na
envolvente urbana

- Mau estado de
conservação
generalizado
- Difícil obtenção d e
materiais idênticos
aos das construções
em causa, que
permitam a sua
reabili tação,
proporcionando as
mesmas
condiçõesde
habitabilidade.

PARQUE 
HABITACIONAL 

CONSOLIDADO

NÃO CONSOLIDADO 

Habitação patrocinada pelo Estado Angolano

Empreendimentos privados      

. Habitações unifamiliares

. Conjuntos Habitacionais
construídos por uma entidade
ou empresa, com um 
objectivo comercia

Edifícios construídos durante a Administração Portuguesa

Legal

Ilegal 
17

Quadro 5.3 – Características principais dasstruturas consolidadas que compõem o Parque Habitacional.



43Caracterização Urbana 

O parque habitacional não consolidado é constituído, na sua maioria, por habitações ilegais, precárias

e com más condições de habitabilidade, e por algumas construções que apesar de se encontrarem

legalizadas perante a Administração Municipal, não apresentam um carácter consolidado (pelo seu

modo de construção, que gera condições de habitabilidade muito baixas, e pela própria organização e

desenho dentro do espaço urbano).

A ocupação ilegal é a que constitui a maior percentagem dentro do parque habitacional da cidade,

ganhando um lugar de destaque nos bairros que envolvem o centro, tornando-se urgente reabilitar o

espaço urbano, aumentando a habitação consolidada e proporcionando melhores condições de

habitabilidade e qualidade de vida aos seus habitantes.

6 . EQUIPAMENTOS

A quantidade e diversidade de equipamentos, aliados à sua qualidade, abrangência à população, e o

modo como estão dispostos e organizados no território, contribuem para a definição do espaço

urbano. Dentro de um resultado optimizado, contribuem também para a definição de uma sociedade

equilibrada, garantindo um acesso generalizado aos diversos equipamentos.

É com o objectivo de planear uma distribuição adequada dos equipamentos na cidade, que se

apresenta uma lista dos principais equipamentos existentes na cidade, tentando perceber quais as

atitudes que poderão ser tomadas face às principais carências que se fazem notar. No entanto, a análise

aqui efectuada, apenas contempla aspectos ligados ao espaço físico, funcional, arquitectónico e

cultural, baseando-se na observação do espaço edificado e respectivos equipamentos, do modo como

estes funcionam dentro da cidade e do modo como implicam e servem a sociedade. Deve, portanto,

ser completada com os resultados dos estudos de caracterização sócio-económica, que irão prever, em

termos de percentagem (estudos baseados na população residente), quais as necessidades, actuais e

futuras, de equipamentos na cidade.

6.1 . EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Os seguintes dados sobre os edifícios

escolares existentes na cidade foram

retirados do levantamento efectuado

no âmbito dos estudos de

caracterização sócio-económica do

Plano de Urbanização da Cidade de

Ondjiva:

BAIRRO NOME DA ESCOLA NÍVEL DE ENSINO

PIONEIRO ZECA I Escola nº56 I

CASTILHOS Escola Primária dos Cast ilhos (FAS)

Creche Pública (Igreja Católica)
I

BANGULA I Escola II e III níveis

Escola nº122 (FAS)

Escola nº353

Escola Rei Mandume

II, I II

I

I

I

KACHILA I Escola de 1º nível (capim)

Escola Kachila I (FAS)

I

I

KACHILA II Escola Primária Kachila II (FAS) I

KAFITO I Escola de 1º nível (capim) I

KAFITO II Escola de Kapakupa I

NAIPALALA I Escola Primária Naipalala (FAS)

Instituto Médio de Ondjiva

Futuras instalações do Ensino Superior

I

Médio

Superior

NAIPALALA II Escola Primária Oulondelo (FAS) IQuadro 6.1 – Lista de equipamentos
escolares existentes em Ondjiva.
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Uma indicação viável da quantidade de equipamentos escolares e educativos que deverão ser

implementados em Ondjiva é dada pelo diagnóstico e estudos de caracterização sócio-económica, uma

vez que a relação entre população residente e a distribuição destes equipamentos é extrapolada nessa

análise. 

Ao nível do edificado, consideraram-se 3 sub-grupos de equipamentos escolares presentes na lista

acima apresentada e que se indicam no quadro abaixo, sendo eles:

SUB-GRUPO I - escolas mais carênciadas com estruturas não definitivas e sem condições funcionais e

de conforto; 

SUB-GRUPO II - edifícios de carácter definitivo construídos durante o período colonial;

SUB-GRUPO III - edifícios de carácter definitivo construídos recentemente por organismos do Governo

(entre os quais o Fundo de Apoio Social). 

Os edifícios inseridos no sub-grupo I deverão ser substituídos por edifícios com maior capacidade

espacial e funcional e melhores condições construtivas e de conforto para o seu utilizador. Os edifícios

que constituem o sub-grupo II deverão ser preservados por se enquadrarem num bom nível de

construção, qualidade arquitectónica e inserção urbana, apesar de necessitarem de obras de

reabilitação e restauro dado o seu mau estado de conservação geral (nalguns casos, são mais evidentes

os casos de inexistência de vidros, portas, sujidade nas paredes, etc.). Finalmente, o sub-grupo III, é

constituído pelos edifícios escolares mais recentes na cidade, de construção modesta, com organização

simples, notando-se uma preocupação de satisfação das necessidades de espaço, de acordo com a

população a servir. No entanto, e talvez devido à baixa qualidade de alguns materiais utilizados e da

própria construção, alguns destes edifícios já se encontram em mau estado de conservação, onde as

patologias mais frequentes são o apodrecimento dos tectos falsos devido à falta de estanquidade da

SUB-GRUPO I Escola de 1º nível (capim) – Kachila I

Escola de 1º nível (capim) – Kafito I

SUB-GRUPO II Escola II e III níveis – Bangula I

Escola nº353 – Bangula I

Escola Rei Mandume – Bangula I

Escola nº 56 – Pioneiro Zeca I

SUB-GRUPO III Escola Primária dos Castilhos (FAS) – Castilhos

Escola nº122 (FAS) – Bangula I

Escola Kachila I (FAS) – Kachila I

Escola Primária Kachila II (FAS) – Kachila II

Escola de Kapakupa (FAS) – Kafito II

Escola Primária Naipalala (FAS) – Naipalala I

Escola Primária Oulondelo – Naipalala II

Instituto Médio de Ondjiva – Naipalala I

Futuras instalações do Ensino Superior – Naipalala I

Quadro 6.2 – Divisão dos equipamentos escolares por tipologias.
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cobertura e algumas fissuras nas paredes devido, provavelmente, à incompatibilidade entre materiais

aplicados. Também se encontram vidros partidos, provocando um desconforto térmico interior. 

Deverão ser realizadas obras de reabilitação e melhoramento dos edifícios contidos no sub-grupo III e

propôr a aplicação de determinadas técnicas construtivas e materiais que melhorem a performance dos

edifícios durante o seu período de funcionamento.

6.1.1 . EQUIPAMENTOS DE ENSINO PREVISTOS 

A Direcção da Educação e Cultura do Governo da Província do Kunene prevê a reutilização das

estruturas do antigo estabelecimento Kunene África para funcionamento de ensino universitário, a

construção de um pólo universitário a noroeste das actuais estruturas do Kunene África, a criação de

um centro de formação local para professores (ensino profissional) e a criação de 2 escolas de II e III

níveis nos bairros do Kafito e Naipalala.

6.1.2 . PROJECTOS TIPO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO I, II E III NÍVEIS EM ZONAS

RURAIS, URBANAS E PERI-URBANAS

Dentro de um programa de âmbito Nacional ao nível do ensino foi realizado pelo Ministério das Obras

Públicas e Urbanismo / Direcção Nacional de Edifícios Públicos e Monumentos, em Janeiro de 2002 e

aprovado em 28.08.02, um documento que inclui projectos tipo para a construção de novas escolas e

ampliação das já existentes, desde que já construídas de acordo com os requisitos considerados neste

documento.

Por um lado, trata-se de um projecto necessário e que prevê a construção de escolas através de um

método faseado, em que estas podem ser construídas por módulos, de acordo com as necessidades

presentes e com o orçamento disponível. Por outro lado não deverá ser o único projecto a ser seguido

pelas instituições responsáveis, em termos futuros, devendo permitir a implementação de outros

projectos, caso estes surjam e apresentem qualidade suficiente para serem aprovados, incentivando a

diversidade arquitectónica e o enriquecimento dos espaços escolares.

Figura 6.1 – Escola de 1º nível (capim) – Kachila I Figura 6.2 – Escola de 1º nível (capim) – Kachila I
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6.2 . EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Dentro da cidade apenas existem dois equipamentos culturais, a Biblioteca Provincial do Kunene e o

antigo Cine-Teatro Rei Mandume, encontrando-se este último encerrado e em mau estado de

conservação.

6.2.1 . BIBLIOTECA PROVINCIAL DO KUNENE

Constitui a única biblioteca pública na

cidade de Ondjiva, situada no centro da

cidade, no Bairro do Bangula I e foi

inaugurada em 2002. Apesar de

recente, não preenche os requisitos

necessários para tal equipamento, quer

em termos espaciais quer

programáticos. Tem uma sala de leitura

comum, uma sala de consulta, onde se

encontra todo o espólio ali existente,

um escritório e as respectivas

instalações sanitárias. A sala de leitura parece ser suficiente, no entanto a procura por parte da

população, nomeadamente a mais jovem, é elevada, dificultando, por vezes a permanência neste

espaço, pelo que esta deveria ser maior e subdividida. A sala de consulta é insuficiente, estando já todo

o espaço de armazenamento esgotado com o actual espólio, que deveria ser mais rico. A falta de um

arquivo também se faz notar, pelo que devia haver uma separação entre a sala de consulta e de

armazenamento dos livros.

6.2.2 . CINE-TEATRO REI MANDUME

É, actualmente, uma estrutura que não se

encontra em funcionamento, apresentando-se

em mau estado de conservação, estando, no

entanto, apropriada por pessoas que o habitam

ilegalmente. 

A sua estrutura original contém uma sala de

espectáculos e projecção ao ar livre,

parcialmente coberta na zona das bancadas,

com um palco também a descoberto. É um

edifício com uma linguagem simples, com

traços modernos, interessante do ponto de

vista arquitectónico, que devia ser reabilitado,

preservado e aproveitado novamente como

estrutura cultural.

Figura 6.3 – Biblioteca Provincial do Kunene

Figura 6.4 e 6.5 – Interior do Cine-Teatro Rei Mandume
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6.2.3 –  EQUIPAMENTOS CULTURAIS PREVISTOS 

É intenção da Direcção da Educação e Cultura do Governo da

Província do Kunene criar mais estruturas culturais na cidade,

nomeadamente um Museu de Antropologia e História Natural /

Museu do Kwanhama, uma Biblioteca Provincial de dimensão

superior à actual, um Arquivo Histórico Provincial, que pode ou

não estar incorporado na Biblioteca e um Centro Cultural e

Recreativo de Ondjiva. Estas estruturas têm como local

preferêncial para implementação, a área livre atrás dos escombros

do antigo edifício do governo, considerada pela mesma direcção

como sítio de interesse histórico em processo de inventariação.

É importante considerar o aumento do número de estruturas

culturais dentro da cidade, não só para servir a população

residente, mas também para contribuir para o aumento do nível

cultural da mesma e eventualmente, atrair a população de outras

localidades.

6.3 . EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Existem na cidade de Ondjiva apenas dois estabelecimentos de saúde públicos: o Hospital Central e o

Centro de Saúde de Ondjiva, em construção no bairro dos Castilhos. 

6.3.1 . HOSPITAL CENTRAL

O único hospital existente na cidade é o Hospital

Central de Ondjiva, fundado em 1930. 

O edifício principal, datado de finais dos anos

40/início de 50, é composto pelo bloco de

entrada e pela primeira ala, tendo sido

recentemente ampliado para 5 alas e

encontrando-se actualmente em obras de

acabamento. O hospital tem, neste momento,

capacidade para 200 a 250 camas e para as

seguintes especialidades: medicina geral, cirurgia,

pediatria, ortopedia, obstetrícia, ginecologia,

maxilo-facial, urologia, laboratório de análises

clínicas e raio x.

Para além do edifício principal, pertencem à área

do Hospital um conjunto de edifícios de um piso,

datados de 1937 com interesse histórico, assim

como um grupo de jangos antigos que serviam

Figura 6.6 – Entrada de Cine-
Teatro Rei Mandume

Figura 6.7 e 6.8 – Hospital Central
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para internar doentes com doenças contagiosas como a tuberculose (cuja demolição está já prevista),

e construções mais recentes, nomeadamente para atendimento externo a doentes.

A par das obras de reabilitação que estão a decorrer, a Direcção Provincial da Saúde prevê que entrem

em funcionamento o centro de urgências, serviços vários, a morgue, e um conjunto de habitação para

médicos.

6.3.2 . CENTRO DE SAÚDE 

O centro de saúde da cidade de Ondjiva encontra-se actualmente em construção, no Bairro dos

Castilhos.

Apesar de se tratar de uma construção actual, o edifício parece não ter condições espaciais que

correspondam ao conteúdo programático associado a esta tipologia funcional. Como tal, sugere-se a

passagem do centro de saúde para outro edifício que se adeque ao correcto funcionamento deste e

que tenha acessos facilitados e espaço para estacionamento de ambulâncias e viaturas privadas. 

6.3.3 . EQUIPAMENTOS DE SAÚDE  PREVISTOS OU PROPOSTOS

A Direcção Provincial da Saúde prevê a construção de um Hospital Municipal na cidade de Ondjiva e,

de acordo com os estudos de caracterização sócio-económica18 é necessário construir:

– 8 postos de saúde de tipo I nos bairros Bangula (I e II), Pioneiro Zeca (I e II), Kakuluvale, Kafito
I, Kachila II e Naipalala II;

– 4 postos de saúde de tipo II, nos bairros Kafito I, Kachila I, Naipalala I e Castilhos;

A nível do Município e da Comuna torna-se necessário criar unidades hospitalares de cuidados de saúde

primário que, especificamente para a Comuna se distribuam por bairro tendo capacidade para atender

doentes de menor gravidade, de modo a não sobrecarregar o Hospital Central, conseguindo este

responder às necessidades da população. 

6.4 . EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Apenas existem duas estruturas edificadas para o efeito, uma localizada no bairro dos Castilhos,

constituída por um campo de futebol e bancadas, e outra localizada dentro das instalações do Palácio

do Governo Provincial, constituída por um campo de futebol salão (sendo este último aquele que reúne

as melhores condições). 

Os restantes equipamentos existentes são campos de futebol improvisados, que se localizam em

espaços livres, nos vários bairros. Existe um campo no Bangula I, no local do antigo campo de futebol

salão, um campo no Naipalala I, denominado pela população de campo do Pioneiro Zeca, um campo

no bairro da Cachila a sul do mercado informal, denominado de campo Interclube do Kunene e um

campo no bairro do Kakuluvale a Este do actual estabelecimento Kunene África. Estas estruturas

18 Ver estudos de caracterização sócio-económica
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improvisadas acabam por ser importantes dentro do espaço urbano, pois a sua delimitação é feita e

respeitada pela população, que não ocupa essas áreas com construções de carácter ilegal.

Funcionam, portanto, como espaços abertos dentro do espaço urbano e da massa edificada, podendo

ser-lhes atribuída uma importância significativa ao nível da reabilitação desses espaços e

reaproveitamento dentro do mesmo uso desportivo.

A apropriação destes espaços para estes fins revela uma necessidade de criação de equipamentos

desportivos, por bairro ou não, que satisfaça a procura por parte da população. Apesar de só existirem

campos de futebol, devem ser previstas unidades desportivas capazes de englobar outras actividades

de desporto.

6.4.1 . EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS PREVISTOS 

É intenção da Direcção Provincial de Juventude e Desportos a criação de um estádio provincial do

Kunene para 30000 pessoas, um pavilhão gimnodesportivo para 10000 pessoas, uma casa dos

desportistas, uma rede de equipamentos desportivos ao nível do bairro e uma rede de desporto inserida

nos recintos escolares.

6.5 . EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA

Com base nos dados fornecidos pela Direcção de Administração e Finanças da Delegação Provincial do

Kunene e pelo Comando Provincial, Ondjiva apresenta os seguintes equipamentos de prevenção e

segurança pública (quadro 6.3):

Pioneiro Zeca I e II Delegação do Interior

Unidade de U PIP

Castilhos Comando Municipal

Direcção Provincial de Aviação e Trânsito

Bangula I e II Comando Provincial

Serviço M. Estrangeiro

Instalações da Delegação do Ministério do Interior

Comando Municipal d a Pol ícia do Kuanhama (actualmente em construção)

Direcção Provincial de Investigação Criminal (actualmente em construção)

Kafito I Comando d a Polícia de Fronteira

Naipalala II Comando d a Polícia Fiscal

Quadro 6.3 – Lista de equipamentos de prevenção e segurança pública.

Na sua maioria, os equipamentos em referência inserem-se em edifícios com condições suficientes de

funcionamento, quer se trate de edifícios antigos (Administração Portuguesa) ou edifícios mais recentes

(por vezes com um carácter construtivo mais provisório), encontrando-se distribuídos por toda a

cidade. Algumas estruturas encontram-se em construção, com um carácter mais consolidado, mas nem

sempre ocupando a melhor posição dentro da cidade.
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6.5.1 . EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA PREVISTOS 

É intenção do Comando Provincial da Polícia relocalizar algumas estruturas policiais, quer pela sua

posição estratégica no espaço urbano, quer por questões de foro administrativo, bem como criar outras

estruturas que ainda não existem na cidade. As futuras localizações das várias estruturas serão referidas

no Relatório Técnico de acordo com a proposta de ordenamento para a cidade, indicando-se neste

relatório apenas quais as estruturas a relocalizar e criar na cidade. Pretende-se assim:

– A relocalização da Direcção Provincial de Aviação e Trânsito (actualmente no bairro dos
Castilhos);

– A transferência do MININT (Ministério do Interior), actualmente no bairro do Bangula I;

– A criação de uma Unidade de Protecção a Individualidades Protocolares (UPIP), de uma
Cadeia e Comarca Municipal, e armazéns de logística;

– A criação de uma unidade de Cavalaria;

– A transferência do Comando da Polícia de fronteira, actualmente no bairro do Kafito I;

– A criação do Quartel Municipal de Bombeiros.

6.6 . EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Todos os equipamentos administrativos situam-se no centro da cidade, no Bairro do Bangula I.

6.6.1 . GOVERNO PROVINCIAL DO

KUNENE

Neste edifício funcionam várias entidades

que contribuem para o desenvolvimento

da cidade, mas nem sempre o espaço e as

condições de trabalho destinados a cada

uma são os mais adequados.

Trata-se de um edifício provisório, inserido

na tipologia de edifícios provisórios e pré-

fabricados (vêr 4.5) que, como tal,

denotam algumas deficiências ao nível do conforto funcional interno, da capacidade de conservação ao

logo dos anos (devido ao tipo e materiais de construção aplicados) e da própria organização espacial,

devendo ser proposto um novo edifício para estas funções, com um carácter definitivo, que responda às

necessidades programáticas e que corresponda ao nível de importância que este representa para a cidade.

6.6.2 . TRIBUNAL

Tal como o anterior, também funciona num edifício provisório e pré-fabricado, com as mesmas

características já apontadas em 4.5.

Também para este edifício se deverá propôr a sua substituição por outro com um carácter definitivo.

Figura 6.9 – Governo Provincial do Kunene
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6.6.3 . ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A Administração Municipal insere-se num edifício antigo, sem as adequadas condições de

funcionamento e conforto do seu utilizador.

A sua tranferência para outro local é necessária, devendo propôr-se, uma vez mais, a execução de um

projecto qualificado, inserido e enquadrado no espaço urbano envolvente.

6.6.4 . EDIFÍCIO DAS FINANÇAS

Localizado em frente ao Governo

Provincial do Kunene, constitui um

edifício novo, construído em 2003. É um

edifício de 2 andares, dos poucos na

cidade, e entrou recentemente em

funcionamento. 

Como edifício recente que é, encontra-se

em bom estado de conservação, não

sendo necessária qualquer acção de

melhoramento.

6.6.5 . GABINETE DE ESTUDOS PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA 

Faz parte do grupo de edifícios públicos construídos recentemente por entidades privadas contratadas

pelo Governo Provincial.

Foi ampliado em 2003, aumentando

consideravelmente a sua área útil pré-

existente. Trata-se de um edifício em bom

estado de conservação, adequado à

função a que se destina. 

Não se sugere qualquer intervenção no

edifício.

Figura 6.10 – Tribunal Provincial Figura 6.11 – Administração Municipal

Figura 6.12 – Edifício das Finanças

Figura 6.13 – Gabinete de Estudos Planeamento e Estatística.
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6.7 . OUTROS EQUIPAMENTOS

6.7.1 . RÁDIO NACIONAL DO KUNENE

A Rádio Nacional do Kunene está implantada

no espaço entre o edifício dos CTT e a pensão

SOS Ondjiva. Faz também parte do grupo de

edifícios públicos construídos recentemente

por entidades privadas contratadas pelo

Governo Provincial, e encontra-se em bom

estado de conservação.

Não se sugere qualquer intervenção no

edifício.

6.7.2 . EDIFÍCIO DOS CORREIOS

Os actuais Correios funcionam num edifício

antigo, da altura colonial, mas que parece

apresentar condições de funcionamento

suficientes, podendo necessitar pontualmente

de algumas obras de remodelação e melhoria,

para um melhor conforto dos seus utilizadores.

No futuro poder-se-á pensar na ampliação

deste edifício ou construção de outro com

maior capacidade, caso se torne necessário

face ao desenvolvimento deste tipo de serviços

na cidade.

6.7.3 . ESTRUTURAS RELIGIOSAS

As estruturas religiosas abaixo indicadas, constam da lista de estruturas culturais na cidade de Ondjiva,

fornecida pela Direcção da Educação e Cultura do Governo da Província do Kunene.

– Paróquia da Nossa Sra. das Vitórias, Igreja Católica ou Sé Catedral de Ondjiva

Construída entre 1946 e 1947, constitui um dos exemplos de edifícios mais antigos que

restam na cidade, apesar de este já apresentar algumas alterações a nível da cobertura, e

talvez a nível do aspecto exterior/pinturas, mantendo a estrutura inicial. A cobertura original

foi destruída em 1981 por impacte resultante da implosão do antigo edifício do Governo

Provincial, tendo sido substituída, posteriormente, por uma cobertura de chapa metálica.

– Igreja Evangélica - Situada no bairro do Naipalala I

Figura 6.14 – Rádio Nacional do Kunene

Figura 6.15 – Edifício dos Correios
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– Igreja Adventista do 7º dia - Situada no bairro do Bangula e datada de 1999

– Igreja Evangélica Luterana de Angola (IELA) - Situada no bairro do Naipalala e datada de 1995

– Igreja Universal do Reino de Deus - Situada no bairro Pioneiro Zeca I e datada de 2001

– Igreja Evangélica Sinodal de Angola - Situada no bairro do Naipalala e datada de 2002

– Igreja Anglicana - Situada no bairro do Naipalala e datada de 2003

– Igreja Universal “Bom Deus” - Situada no bairro do Kakuluvale ou “Futungo” e datada de 2001

Só a primeira se considera como uma estrutura consolidada de algum interesse que, apesar de se

representar um edifício muito simples sem características estilísticas vincadas deverá, como testemunho

que representa, ser preservada. 

Todas as outras estruturas religiosas existentes, pelo carácter não consolidado ou falta de adequação do

espaço à função a que se destinam, deveriam ser repensadas, podendo propôr-se a construção de

estruturas que marcassem o território e contribuíssem para a melhoria do espaço envolvente.

6.7.4 . CEMITÉRIOS

Existem quatro cemitérios na cidade, dos quais apenas um, o Cemitério Municipal localizado no Bairro do

Kafito I, apresenta uma estrutura consolidada, construída para o efeito (durante o período colonial),

constituindo assim o principal cemitério da cidade. Os outros três são cemitérios sem qualquer limite

consolidado e regra de ocupação aparente, localizados nos bairros do Kakuluvale (por trás da actual

estrutura hoteleira Kunene África), Naipalala II e Kachila II. Nestes últimos cemitérios, o crescimento não

é controlado, uma vez, que não há limites que impeçam o seu alargamento, nem fiscalização adequada.

No caso do cemitério situado no bairro do Kakuluvale, o seu crescimento continua quando todas as suas

actividades de funcionamento já deveriam ter cessado (de acordo com informação do INOTU). 

Deverão ser pensadas estruturas deste género, estratégicamente localizadas, de modo a servir toda a

população, podendo aproveitar-se ou não as estruturas existentes, e evitar a continuação do seu

crescimento descontrolado.

6.7.5 . MERCADOS

Na cidade existem 3 mercados com maior

expressão dentro do espaço urbano, dos quais

um é de carácter formal – o mercado Municipal

dos Castilhos, com uma estrutura consolidada

construída para o efeito – e os restantes de

carácter informal que correspondem aos

mercados tradicionais de comércio a retalho e

prestação de serviços – o mercado do Kachila e

mercado do Bangula II, também denominado

por mercado do Kamunhandi ou Pracinha.

Figura 6.16 – Mercado dos Castilhos
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O mercado dos Castilhos não se encontra

em funcionamento pleno, pois a maioria dos

comerciantes não se instala, parecendo

preferir as estruturas tradicionais.

O mercado do Kachila I constitui a maior e

principal superfície de mercado informal

existente na cidade, sendo o mercado do

bairro do Bangula II mais pequeno, com uma

oferta mais específica, essencialmente ao

nível de bens alimentares, e onde a

população se dirige para compras mais

pequenas ou do dia a dia.

O mercado do Bangula II situa-se totalmente em superfície de chana, devendo (segundo o estudo

apresentado no relatório biofísico) ser removido e relocalizado noutra área; também o mercado do Kachila

I se situa parcialmente sobre chana devendo toda essa área ser desafectada.

Os mercados tradicionais funcionam em antigos vazios urbanos que foram ocupados pela população

através da construção de estruturas de pau – bancas e barracas – cobertas ou não, dispostas linearmente

ou lado a lado, formando corredores de passagem no espaço sobrante, e que geram um ambiente

peculiar e muito característico deste tipo de apropriação. Estes espaços deverão ser mantidos como

mercados, submetidos, no entanto, a projectos de reconversão e reabilitação que respeitem a organização

e disposição existente, bem como o ambiente ali gerado. Tal torna-se fundamental quando se fala de

estruturas que nasceram de uma necessidade, por parte da população, de estabelecer trocas comerciais

como meio de subsistência. Consequentemente, este tipo de actividade adquiriu uma componente social

e cultural considerável, transferindo para o local onde se manifesta traços dessa mesma vivência, que

deveriam permanecer na cidade como contributo e elemento enriquecedor para Ondjiva.

Figura 6.17 – Mercado do Bangula II (“Pracinha”)

Figura 6.18 – Perspectiva do Mercado do Kachila I Figura 6.19 – Bancas de venda no Mercado do Kachila I 
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7 . ESTRUTURA VERDE E ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS

7.1 . ESPAÇOS VERDES

Não existem espaços verdes cuidados e pensados, como jardins, elementos de sombreamento, ou

outros. Tal é estritamente necessário, principalmente quando se trata de uma cidade onde o clima é

semi-árido, e onde as temperaturas médias são elevadas, tornando a permanência no exterior mais

desconfortável quando não há elementos de sombra. No entando deverá ser tido em conta o tipo ou

tipos de árvores a utilizar na criação e tratamento de áreas verdes, de modo a que estas consumam o

mínimo de água, dado que constitui um recurso escasso nesta área.

Também o crescimento de espaços verdes deve ser incentivado, através de políticas aplicadas à

habitação e equipamentos diversos, exigindo uma determinada percentagem da área bruta total de

ocupação reservada ao espaço verde, contribuindo assim para um ambiente mais agradável para os

habitantes de Ondjiva.

7.2 . ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS

Os espaços públicos (exteriores) em Ondjiva não estão pensados, sendo os locais de encontro e/ou

permanência resultado da ocupação livre e espontânea das pessoas. No entanto, estes espaços devem

ser considerados numa futura actuação em termos de implementação de espaços públicos,

melhorando-os como espaços de lazer e convívio que muitos deles constituem.

8 . PATRIMÓNIO CULTURAL

A cidade de Ondjiva é, actualmente, o resultado de um conjunto de factores políticos, económicos e

sociais, que ditaram não só o seu surgimento como espaço urbano na primeira metade do séc.XX,

como também o cenário de conflitos a que esteve sujeita desde a independência de Angola em 1975

até à independência da Namíbia em 1989, e nos anos posteriores até 2002, altura em que se

estabeleceu a paz em Angola. 

Ondjiva esteve sujeita a um período longo de conflitos, em que parte do património e infraestruturas

então existentes foram destruídos ou danificados pelas várias forças militares e consequentemente

abandonados pela população que se viu obrigada a deslocar para outros locais em busca de maior

segurança. Esta situação desencadeou um processo de degradação do estado de conservação dos

edifícios mais rápido e a sua apropriação incorrecta, gerando espaços insalubres e com condições de

habitabilidade deficientes. Neste contexto, as estruturas edificadas e construídas que permaneceram na

cidade adquirem uma importância histórica mais significativa, e um valor acrescentado por

constituírem um conjunto patrimonial reduzido e terem sobrevivido a todo o período conflituoso,

representando um testemunho dentro da própria cidade, a preservar e valorizar não só pelo cenário

histórico em que se enquadram, mas também pelo património arquitectónico. Nos elementos em

referência poderão configurar edifícios individuais ou isolados dentro da cidade, conjuntos edificados,

frentes urbanas, sítios históricos, ou outros elementos que gerem situações arquitectónicas e urbanas

de interesse, de acordo com a alteração que a Carta de Cracóvia 2000 veio introduzir na leitura ou

definição do Património histórico e arquitectónico:



Plano de Urbanização da Cidade de Ondjiva56

“Os edifícios que constituem as zonas históricas podem não apresentar por si um valor arquitectónico

especial, mas devem ser salvaguardados como elementos de conjunto, pela sua unidade orgânica, dimensões

particulares e características técnicas, especiais, decorativas e cromáticas, insubstituíveis dentro do modelo

de organização da cidade.”

Carta de Cracóvia 2000

No presente estudo, para além do registo já existente de algumas estruturas edificadas ou sítios

considerados de importância e valor pela Direcção da Educação e Cultura do Governo da Província do

Kunene e que se encontram actualmente em processo de inventariação (apresentados em 8.1), foram

consideradas outras estruturas que interessa salvaguardar dentro do tecido urbano, por se

enquadrarem no cenário histórico referido e apresentarem características exemplares de qualidade

construída ou edificada.

Os imóveis e conjuntos edificados enquadram-se em 4 períodos de construção em Ondjiva:

– anos 30 e 40, definido pelos imóveis mais antigos da cidade, é representado por 2 casas de
quinta nos bairros Castilhos e Bangula I, e um edifício localizado junto ao Hospital Central;

– anos 50-60, como exemplos mais comuns deste período refira-se as residências
unifamiliares no bairro do Bangula I;

– anos 60-70, período testemunhado por uma unidade habitacional, no bairro do Bangula I,
com características de arquitectura do regime Salazarista. 

– finais de anos 60 e princípios de 70, período caracterizado por edifícios que apresentam
traços ou intenções de um pós-modernismo que se estava a evidenciar por vontade de
mudança face à arquitectura do regime salazarista que se aplicava então, quer em Portugal,
quer em Angola.

8.1 . PATRIMÓNIO EXISTENTE EM PROCESSO DE INVENTARIAÇÃO

A lista a seguir apresentada, corresponde às estruturas que são consideradas como estruturas de

interesse cultural, histórico e religioso, pela Direcção da Educação e Cultura, do Governo da Província

do Kunene, para a comuna de Ondjiva e restante munícipio do Kwanhama. São todas elas estruturas

que se encontram em processo de inventariação pela mesma Direcção.

ESTRUTURAS CULTURAIS

– Cine-Teatro Rei Mandume, Bairro do Bangula (anterior a 1960)

– Biblioteca Provincial do Kunene, Bairro do Bangula (2002)

MONUMENTOS E SÍTIOS HISTÓRICOS

– Escombros do antigo Comissariado Provincial do Kunene (Palácio do Governo), Bairro do
Bangula (construído em 1969 e destruído em 1981)

– Zona histórica da cidade, por detrás dos escombros acima referenciados, Bairro do Bangula 

– Local do Túmulo do Comandante Cow-Boy, Bairro dos Castilhos (1975) 

– Sítio de Ombala-grande de Oipembe, antigo Centro Político Administrativo do Reino do
Kuanhama, Aldeia de Oipembe, a Oeste de ondjiva (séc.XVII a XIX) 



57Caracterização Urbana 

– Túmulo da Rainha Hanyangha Ya Hamutenya, Povoação de Anhanca, a Norte de Ondjiva 

– Túmulo do Rei Namadiya MweshilihanyeKa e Antiga Missão Católica de Okauva (Missão de
S.Miguel), Aldeia de Mutaku e Okauva, a Noroeste de Ondjiva (1882-84) 

– Sítio Histórico das Batalhas das Cacimbas da Mongua, Zona Histórica da Comuna da
Môngua, a Noroeste de Ondjiva (1915)

– Túmulo colectivo dos 57 soldados tombados na Invasão do Kunene pelos Sul-Africanos, 1985)

– Sítio Histórico do Túmulo da Rainha Ndilokelwa Ya Hihepo, Aldeia de Oongo la Ndilokelwa,
a Este de Ondjiva

– Sítio Histórico do Túmulo da Rainha Kaleinaso Kandeiweda, Aldeia de Oshihambo, a Noroeste
de Ondjiva.

ESTRUTURAS RELIGIOSAS

– Paróquia da Nossa Sra. das Vitórias (Igreja Católica ou Sé Catedral de Ondjiva), Bairro do
Bangula I (1946-47).

8.2 . ESTRUTURAS DE INTERESSE HISTÓRICO E ARQUITECTÓNICO 

As estruturas de interesse histórico e arquitectónico existentes na cidade de ondjiva (para além das já

referidas em 8.1), abaixo descritas, estão dispostas considerando uma sequência cronológica e

conjuntos arquitectónicos que formam, por apresentarem características semelhantes. Estes

encontram-se numerados segundo a figura 8.46.

8.2.1 . PRIMEIRO EDIFÍCIO A APARECER COMO EQUIPAMENTO DE SAÚDE EM 1937,

SITUADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO HOSPITAL CENTRAL (Nº1)

Datado de 1937, apresenta-se como um dos edifícios mais

antigos e interessantes de Ondjiva. Tendo feito parte de

um conjunto semi-circular em planta, com as mesmas

características, é o único que sobreviveu até hoje.

É composto por 3 volumes distintos, dois ligados entre si e

um terceiro separado formalmente, e com características

estilísticas diferentes, sendo o volume do meio o mais rico

em termos estilísticos. No que diz respeito ao traçado

original, encontra-se bem conservado, sem grandes

alterações, exceptuando a falta de um elemento que

parece ter sido uma espécie de alpendre, pelos pilares

semi-destruídos que permanecem na fachada principal.

Tem como elementos mais característicos a sanca saliente,

os cunhais salientes contrariando a horizontalidade do

edifício que por outro lado é demarcada pelos elementos

horizontais que existem na parte superior dos vãos.

Também o murete é constituído por elementos que fazem

lembrar uma balaustrada clássica. São, no seu conjunto,
Figuras 8.1 e 8.2 – Primeiro edifício a aparecer como equipamento
de saúde em 1937
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elementos que remontam a um período

Neoclássico, apesar de não ser possível identificar

um período ou estilo exacto no edifício.

Foi o primeiro equipamento de saúde edificado

em Ondjiva, na então Vila Pereira d’Eça, e por tal,

possui, para além das características

arquitectónicas atrás referidas, uma história que o

identifica e lhe atribui importância (tendo

inclusivamente sobrevivido a todos os conflitos

militares), devendo ser considerado como

referência na estrutura urbana pelo seu valor

histórico e arquitectónico. Assim, sugere-se a sua

reabilitação sem danificação do traçado original,

e a sua preservação e salvaguarda, podendo ser

reutilizado através da implementação de funções

relacionadas com o uso hospitalar; por exemplo,

poderão aí funcionar escritórios, salas de

consultas externas, creche, um pequeno Museu

com a história da construção do Hospital, uma biblioteca dedicada à medicina, onde os alunos da

Escola Técnica de Saúde se possam dirigir para consultar livros da sua área, ou até um núcleo

laboratorial de aprendizagem para os alunos que irão começar a prática da medicina ou saúde. 

8.2.2 . EDIFÍCIO DO HOSPITAL CENTRAL (Nº2)

O corpo principal e a primeira ala do actual edifício

do Hospital Central surgiram após a construção do

conjunto semi-circular ao qual pertencia o edifício

referido anteriormente em 8.2.1. Deverá ter sido

construído por volta de 1940/50 e desde então

passou a funcionar como o edifício principal do

hospital, permanecendo apenas com uma ala até

2000, ano em que começaram as ampliações,

encontrando-se actualmente com 5 alas para além

do corpo principal. A ampliação feita enquadra-se

com o edifício pré-existente, possuindo a mesma

linguagem arquitectónica que a primeira ala, não

se destacando, mas funcionando como um

conjunto, definindo um único edifício. Como tal

sugere-se preservação de toda a unidade hospitalar,

por se tratar de uma estrutura coerente, apesar das duas partes terem sido construídas em diferentes

alturas e de possuírem um valor histórico distinto, sendo, neste último caso, o edifício mais antigo

aquele que deve ser considerado como estrutura de interesse histórico.

Figuras 8.3 e 8.4 – Primeiro edifício a aparecer como equipamento
de saúde em 1937

Figuras 8.5 e 8.6 – edifício do Hospital 
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8.2.3 . CASA TIPO QUINTA NO BAIRRO DO CASTILHOS, ANOS 40 (Nº 3)

É um dos edifícios mais antigos existentes na

cidade, com características de Casa de Quinta.

Tem uma casa Principal com um pé-direito mais

alto que o habitual, transmitindo sinais de algum

prestígio. No entanto a casa tem uma estrutura e

desenho simples, mas com alguma imponência no

espaço em que está implantada, dando-lhe um

destaque particular. É construída ainda em bloco

de adobe, como a maioria dos edifícios anteriores

a 1940, com cobertura em estrutura de asna de

madeira e revestida a telha tipo Marselha. 

Existe ainda um bloco, que parece ser a casa da

serventia, também característica neste tipo de

residência.

Tanto a casa principal como o anexo de

serventia encontram-se em muito mau estado

de conservação necessitando de obras de

reabilitação urgentes, que recuperem o traçado

original do edifício, uma vez que este já se

encontra alterado com alguns acrescentos que

foram feitos à casa principal.

A quinta já não existe como originalmente, no

entanto, o que resta da propriedade deverá ser

salvaguardado pelo seu interesse histórico e

arquitectónico.

8.2.4 . CASA NO BAIRRO DO BANGULA, ANOS 40 (Nº4)

Da mesma altura que a casa de quinta no bairro

dos Castilhos (nº10), acaba por apresentar um

desenho diferente, pelo alpendre que o envolve

parcialmente. Encontra-se em mau estado de

conservação, mas os seus traços originais mantêm-

se preservados, sem grandes alterações. Este

edifício possui um anexo, da mesma altura de

construção, que parece ter sido a casa dos criados.

Trata-se, portanto, de um edifício de interesse

arquitectónico pelas características originais que

ainda apresenta, e de interesse histórico por ser um

dos edifícios mais antigos existentes em Ondjiva,

devendo ser preservado dentro do espaço urbano.

Figuras 8.7, 8.8 e 8.9 – Casa de Quinta no bairro do Castilhos,
anos 40

Figura 8.10 – Casa no bairro do Bangula I,  anos 40
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8.2.5 . CASA NO BAIRRO DO BANGULA I (ACTUAL MINARS), ANOS 40 (Nº 5)

É também um dos exemplos dos edifícios mais antigos que resistiram até aos dias de hoje. A sua

estrutura principal encontra-se ainda preservada, havendo algumas paredes de estruturas secundárias

como anexos ou blocos adjacentes que foram destruídas e encontram-se actualmente em ruínas. A casa

principal apresenta características dos edifícios habitacionais que apareceram em Ondjiva entre 1940 e

1950, construídos ainda em bloco de adobe, encontrando-se em mau estado de conservação. Tais

características formalizam-se no pé direito mais elevado que as casas comuns e no destaque da casa

principal face às restantes construções ainda dentro da sua propriedade, geralmente de grande

dimensão.

À casa principal parece terem sido acrescentados

anexos, posteriormente, que apresentam

características diferentes.

Sugere-se que a casa seja sujeita a um processo

de reabilitação que enalteça o seu carácter de

casa de família com uma determinada

importância na sociedade. Deverá ser efectuado

um estudo do impacte visual que os anexos

construídos posteriormente provocaram na casa

principal, devendo permanecer ou ser eliminados

consoante o resultado; se o traçado geral do

edifício principal tiver sido alterado (bastando

por vezes a alteração do alçado principal) com o

aparecimento destes anexos, sugere-se a sua

eliminação de modo a recuperar a imagem

original do edifício.

8.2.6 . EDIFÍCIO DO QUARTEL MILITAR NO BAIRRO DO KAFITO I, FINAIS DOS ANOS 50 (Nº6)

O actual Quartel Militar de Ondjiva foi, na sua génese, edifício da antiga pecuária que funcionava na

altura na então Vila Pereira D’Eça.

Foi construido nos finais dos anos 50, enquadrando-os nos edifícios que se construíram na cidade,

Figura 8.11 – Casa no bairro do Bangula I,  anos 40 Figura 8.12 – anexo da casa

Figuras 8.13 e 8.14 – Casa no bairro do Bangula I (actual MINARS)
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durante os anos 50 e 60, dos quais nos restam como exemplo as moradias que neste capítulo se

referem como os nºs 12, 13, 14 e 19. Este edifício deverá ser considerado como imóvel de interesse

histórico e arquitectónico e, submetido a obras de reabilitação, devendo ser, posteriormente,

salvaguardado.

Figuras 8.15 e 8.16 – Quartel Militar

8.2.7 . CASAS NO BAIRRO DO BANGULA,

ANOS 50/60 (Nº 7, 8, 9 e 10)  

Nº 7 - Pertencente ao pequeno conjunto de

residências unifamiliares de alguma importância

dentro da cidade, que permaneceram até hoje, esta

casa apresenta-se em aparente bom estado de

conservação, mantendo o seu traçado original,

apesar de pontualmente descaracterizada,

nomeadamente no que diz respeito aos

gradeamentos, caixilharias, portas, janelas e à

pintura exterior. Deve ser reabilitada, tentando

recuperar toda a sua imagem original e evitando

que se descaracterize ainda mais.

Nº 8 - Esta casa apresenta-se em aparente bom

estado de conservação, mantendo o seu traçado

original, apesar de já se notarem algumas

alterações, nomeadamente na varanda da entrada

e na pintura exterior. A única excepção é a

sobreposição, sem qualquer justificação aparente,

de um edifício comercial construído entre os anos

60/70 em relação à casa referida. Esta sobreposição

provoca uma quebra na leitura da casa como um

todo. Poderia propôr-se a demolição do edifício

comercial se este não pertencesse a um conjunto

Figura 8.17 – Casa no bairro do Bangula I, anos 50/60

Figura 8.18 – Casa no bairro do Bangula I, anos 50/60
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Nº 9 - Esta antiga casa de família (agora subdividida em pensão e unidade comercial onde se encontra

instalada a Unitel), onde a cobertura bem preservada, o alpendre no alçado tardoz da casa e a varanda

no seu alçado frontal, são alguns dos elementos que  a tornam, um dos exemplos de maior interesse

(em conjunto com o imóvel nº19) dentro deste grupo.

Apesar de apresentar um aparente bom estado de conservação, e estar bem preservada no seu traçado

original, elementos como os gradeamentos aplicados contrastam e chocam na imagem do edifício.

Propõe-se, também, a sua reabilitação e salvaguarda como edifício de interesse histórico e

arquitectónico que constitui.

Nº10 - Este exemplo apresenta-se, tal como o

anterior, como um dos mais interessantes dentro

do grupo de residências unifamiliares construídas

neste período, ainda existentes em Ondjiva.

Como se consegue perceber neste grupo, as casas

já não se formalizam apenas num único bloco

paralelepipédico com uma cobertura imponente

como nas casas de quinta que apareceram no

período anterior (anos 40-50), mas sim num

conjunto de volumes, com coberturas que jogam

entre si. 

A fachada principal parece ter sofrido uma

alteração parcial que, pelo desenho que apresenta,

deve ter acontecido na década de 70, e atribui-lhe

um carácter comercial, retirando-lhe aí a aparência

de residência original. Outra hipótese será a de que

a casa tenha tido sempre esta diferenciação na

fachada, resultado de um uso misto intencional na

sua génese.

também de interesse, devendo ser preservado uma vez que atribui uma mais valia para a rua em que

se localiza. Assim, propõe-se apenas a salvaguarda e conservação de ambos os edifícios, evitando

alterações futuras.

Figuras 8.19  e 8.20  – Casa no bairro do Bangula I, anos 50/60

Figuras 8.21 e 8.22 – Casa no bairro do Bangula I, anos 50/60
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O pé-direito mais elevado, o jogo volumétrico da casa,

o beirado com sanca, os vãos de janela com uma

dimensão muito própria, os parapeitos salientes, a

marcação de algum ritmo nas fachadas e a própria

organização da casa, são elementos que atribuem

importância ao seu conjunto, devendo a casa ser

reabilitada e preservada como imóvel de valor

arquitectónico que representa.

Figuras 8.24, 8.25 e 8.26 – Casas de Habitação anos 60/70

19 Não se construiram todas as casas de imediato, tendo sido construídas ao longo do tempo, apontando a data da sua finalização para 1975,
coincidindo com a independência de Angola e com o termo de qualquer actuação colonial. 

8.2.8 . CONJUNTO DE CASAS DE HABITAÇÃO NO

BAIRRO DO BANGULA, ANOS 60/70 (Nº11)

São exemplos de uma “arquitectura do regime” que se

fez sentir em Portugal entre as décadas de 1940 e 70,

repercutindo-se em Angola, entre 1950 e 70, tendo

estas casas sido construídas entre 1960 e 1975 19. 

Fizeram parte, na sua génese, da associação

cooperativa denominada “ O lar do Namibe”, antiga

Moçâmedes, como indica o painel existente em todas

as casas deste conjunto, característica muito própria

em bairros construídos durante o regime Salazarista.

Apesar da sua forma aparentemente rígida, elementos

como as varandas, os pormenores dos pavimentos de

entrada salientes em forma circular, os beirados por

cima de uma leve sanca, os “pequenos beirados” por

cima das janelas, os contornos em “baixo relevo” a

delimitar alguns elementos da casa, sendo mais

expressivos os da varanda e do muro, atribuem a estas

casas um carácter e uma estética próprias, merecendo

ser preservadas sem que a sua traça original seja

modificada. 

São exemplos de uma construção de qualidade,

chegando aos dias de hoje, na sua maioria, ainda em

razoável estado de conservação. As técnicas

construtivas e materiais aplicados deveriam constituir

um exemplo para a construção actual e futura,

podendo ser dada continuação à sua aplicação ou até

melhorando e evoluindo as técnicas aplicadas. 

Também a via onde se localiza este conjunto tem um

8.23 – Casa no bairro do Bangula I, anos 50/60
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carácter de rua de bairro habitacional adquirido naturalmente pelo

ambiente gerado, não só pela arquitectura dos edifícios em causa, mas

também pelo tratamento de sombreamento através das árvores

existentes e pela largura da própria rua, reflectindo-se num desafogo e

calma próprios deste tipo de espaços. Sugere-se assim que estes

edifícios sejam reabilitados, sem contudo alterar ou danificar a sua

traça original e todos os seus elementos mais característicos. Deste

modo, e mantendo também os elementos de sombreamento

existentes, a rua em que se encontram poderá ganhar uma vivência

ainda mais agradável.

8.2.9 . FUTURA SEDE DA T.P.A. (Nº12)

Trata-se de um edifício marcante no espaço

urbano de Ondjiva, com uma linguagem muito

própria, que apesar da sua volumetria simples,

deixa sobressair elementos arquitectónicos e

decorativos que o caracterizam, como o seu

alpendre apoiado sobre um conjunto de colunas

que se deixam envolver por um murete

recortado por pequenas formas triangulares

padronizadas, atribuindo-lhe um carácter leve e

criativo, ou as sancas que o contornam

rematando, com uma geometria semi-circular, a

entrada principal e acompanhando o único

beirado que resta de uma cobertura da qual já

não está presente qualquer referência. 

A sua riqueza deve ser preservada, e

salvaguardada, devendo o processo de

reabilitação a decorrer adequar-se às suas

características originais, não descaracterizando o

edifício. Neste sentido, deverá ter-se uma preocupação e um cuidado particular com a cobertura,

tentando que esta siga a original (se houver registos da mesma), ou se tal não for possível, desenhar e

construir uma cobertura que não entre em conflito com o traçado original do edifício em causa. O

material a aplicar no telhado deverá ser, de preferência, telha cerâmica, uma vez que é aquele que mais

se adequa e aproxima à sua imagem, sendo a chapa metálica totalmente desaconselhada. 

8.2.10 . ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Nº 13), ESCOLA PRIMÁRIA 353 (Nº 14 e 15)

E ESCOLA DE II E III NÍVEIS (Nº 16)

Consideram-se estes 4 edifícios escolares como um único conjunto, uma vez que possuem um traçado

semelhante, são todos da mesma época de construção, entre 1950 e 60, exceptuando a Escola de Formação

Profissional, construída entre 1940 e 50 e, em conjunto, definem uma frente edificada virada para a zona

Figuras 8.27 – Símbolo da Sociedade
Cooperativa “O Lar do Namibe”

Figuras 8.28 e 8.29 – Futura Sede da TPA



8.2.11 . CONJUNTO DE EDIFÍCIOS DE USO

COMERCIAL E MISTO NO BAIRRO DO

BANGULA I, ANOS 60/70 (Nºs 17, 18, 19, 20,

21, 22 e 23)

Construídos nos anos 60-70, os edifícios em

referência possuem alguns traços pós modernistas,

fazendo lembrar o período pós moderno que se fez

sentir em algumas províncias de Angola, nesta

altura, como por exemplo no Lubango ou no

Namibe. Neste caso, tratam-se apenas de armazéns

comerciais, simplificando o seu traçado, mas

deixando vestígios de um espírito experimental que

acompanhou os arquitectos desta época, tentando

fugir à arquitectura do regime Salazarista, dando

algo mais e diferente, mas sempre com uma base

de arquitectura moderna nos desenhos que

apresentavam.

O aspecto exterior de alguns destes edifícios

encontra-se alterado, pela aplicação de cores

diferentes das originais e pela aplicação de
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histórica da cidade (referida em 8.1).

Como elementos individuais poderiam não ter

qualquer interesse, mas em conjunto marcam

uma posição e até algum ritmo na frente que

constituem. Sugere-se que sejam submetidos a

obras de reabilitação e melhoramento das suas

características de conforto interior, sem implicar

o seu traçado original, quer por alteração do seu

aspecto exterior, quer por quaisquer acrescentos

que sejam feitos nessa mesma frente.

Figura 8.30 – Escola de Formação Profissional 

Figura 8.31 – Escola Primária 353

Figura 8.32 – Escola Primária 353 Figura 8.33 – Escola de II e III Níveis

Figuras 8.34 e 8.35 – Conjunto de edifícios de uso comer-
cial e misto, anos 60/70
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gradeamentos ou caixilharias que não são as mais

indicadas nem têm qualquer ligação estética com o

edifício em que estão inseridas. 

A rua em que se localizam é previligiada pelo

alinhamento de fachada de todos estes edifícios aqui

considerados e dos edifícios residênciais descritos

anteriormente, apesar de não se encontrar uma

ligação coerente entre estes dois estilos ou

linguagens arquitectónicas. Estes edifícios aparecem

aqui mais como resposta a uma vontade de

mudança e adequação à função a que se destinavam

do que propriamente à continuação de um

determinado desenho ou linguagem presente nos edifícios pré-existentes.

Sugere-se que sejam salvaguardados como conjunto arquitectónico e frentes urbanas que formam,

devendo primeiramente ser reabilitados com vista a recuperar a sua imagem original.

8.2.12 . CASA NO BAIRRO DO KAFITO I, MEADOS DOS ANOS 60 (Nº24)

Constitui um exemplo da arquitectura pós-modernista que se fez sentir em Angola por volta das

décadas de 60 e 70. Tendo funcionado inicialmente como um centro veterinário, que dava apoio à

antiga pecuária localizada a uma distância

relativamente curta, funciona hoje como habitação. 

A volumetria própria, os jogos de saliências de

determinados elementos, como as palas de

sombreamento, ou a continuação de algumas

paredes (realçando determinadas linhas e

funcionando simultaneamente como protecção solar

e térmica) e a cobertura plana, são alguns dos

exemplos deste “movimento” aplicado à

arquitectura, para além das preocupações a nível do

conforto ambiental que começavam agora a estar

patentes, resultando nos elementos de protecção

Figuras 8.36, 8.37 e 8.38 – Conjunto de edifícios de uso
comercial e misto, anos 60/70

Figura 8.39 – Casa no Bairro do Kafito I (antiga veterinária),
meados dos anos 60
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solar e em pequenas entradas de ar para ventilação natural, arrefecendo o interior da casa. Todas estas

características devem ser preservadas como fazendo parte de um exemplo importante e único na

cidade de Ondjiva, sendo necessárias obras de reabilitação em todo o edifício.

8.2.13 . CONJUNTO HABITACIONAL ANEXADO

AO ANTIGO CINE-TEATRO REI MANDUME (Nº 25)

Para além do interesse histórico, cultural e

arquitectónico que o edifício do antigo Cine-teatro

Rei Mandume (anterior a 1960) representa, o

pequeno conjunto habitacional que lhe foi anexado

posteriormente, no período entre 1960 e 1970,

apesar das diferenças que possui em relação ao cine-

teatro, atribui uma continuidade na fachada Norte

criando uma frente, que em termos futuros poderá

ser aproveitada como frente urbana e como

caracterizadora da rua em que se localiza.

Assim, este conjunto ganha um valor que deverá ser

preservado e salvaguardado, pela frente edificada

que gera, e sujeito a intervenções de reabilitação que

não danifiquem quer o seu traçado original, quer o

alinhamento que proporciona a referida frente.

8.2.14 . CASAS NO BAIRRO DO KAFITO I,  FINAIS DOS ANOS 60 ATÉ 1974 (Nº26 e 27)

Figuras 8.40 e 8.41 – Conjunto Habitacional anexado ao
antigo Cine-Teatro Rei Mandume

Estes dois exemplos foram construídos na mesma altura, sendo semelhantes, pela volumetria que

apresentam, pelos pilares da entrada, ligeiramente mais largos na sua base dando a ilusão de estarem

ligeiramente inclinados, e por outros elementos que os caracterizam. Formalizam-se em duas unidades

habitacionais, bem preservadas, estando adjacentes ao edifício referido como nº24, possuindo também

algumas características pós- modernistas, mas não tão marcadas. Não só como edifícios singulares que

constituem, mas também como cojunto que formam entre si, contendo características próprias de um

período de construção bastante demarcado e marcante em Angola por volta dos anos 60 e 70, deverão

permanecer e ser preservados no espaço urbano de Ondjiva. 

Figuras 8.42 e 8.43 – Casas no Bairro do Kafito I finais dos anos 60 e inícios de 70
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IV 
INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E REDES DE 
TRANSPORTES NA CIDADE DE ONDJIVA

As vias de comunicação e os sistemas de transporte são elementos que potenciam o crescimento e o

desenvolvimento económico das cidades, influindo directamente na qualidade de vida da população. 

A cidade de Ondjiva situa-se num ponto de passagem preferencial para os movimentos migratórios e

comerciais entre o Sul de Angola e a Namíbia, adquirindo uma importância significativa ao nível da

rede de transportes, nas ligações que estabelece entre diferentes territórios, e do desenvolvimento da

própria cidade como principal centro administrativo e aglomerado populacional da província do

Kunene. No entanto, o estado de conservação actual de algumas estradas não permite o fácil e rápido

acesso aos vários destinos, aumentando o tempo dispendido face à distância percorrida e agravando

os custos de transportes de bens e pessoas. A correcta manutenção e reparação periódica das vias

praticamente não existe na rede viária considerada para este estudo, levando esta situação ao mau

estado de conservação destas, não contribuindo assim para o desenvolvimento que a cidade de Ondjiva

potência pela sua posição estratégica no território.

Este capítulo tem por objectivo identificar as origens dos problemas na rede viária e de transportes que

se verificam em Ondjiva para, posteriormente (já numa fase de proposta) se proceder à definição de

medidas para a resolução desses problemas, bem como a criação de alternativas que permitam

melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade na cidade.

Neste sentido, a metodologia associada à caracterização da rede viária e transportes consistiu na:

– 1 Identificação dos principais problemas existentes na rede viária e de transportes, através de
contactos estabelecidos com as entidades responsáveis pelas áreas de viação, trânsito e
transportes e através de levantamentos de campo;

– 2 Definição da hierarquia viária segundo a classificação adoptada (vias principais,
distribuidoras e de acesso local);

– 3 Caracterização e diagnóstico da situação actual.

9 . LIGAÇÕES AO EXTERIOR

9.1 . LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS

Os eixos mais importantes são aqueles que estabelecem ligação entre as Províncias da Huíla, Kunene e

Kuando-Kubango e, a República da Namíbia. As ligações seguintes correspondem aos eixos referidos e

são efectuadas através de estradas de carácter regional, tuteladas pelo INEA (Instituto Nacional de

Estradas de Angola):
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– Lubango – Chibia – Tchivemba – Kahama – Xangongo – Ondjiva – efectuada pelas EN 105
(Lubango - Xangongo) e EN 295 (Onconcua - Xangongo - Ondjiva);

– Cuvelai – Ondjiva – efectuada pela EN 120 (Cassinga – Ondjiva – Stª Clara)

– Ondjiva – Namacunde – Stª Clara – efectuada pela EN 120 (Cassinga – Ondjiva – Stª Clara)

– Ondjiva – Anhanca – Nehone – Cafima – Kuando-Kubango – efectuada pela EN 372
(Naulila – Ondjiva – Kaiundo (limite com a província do Kuando-Kubango))

Das ligações referidas, formalizadas pelas respectivas estradas nacionais, apenas a EN 105, o troço

Xangongo Ondjiva da EN 295 (Fig.9.2), e o troço Ondjiva – Stª Clara da EN 120 (Fig.9.3) são asfaltadas.

Destas, apenas o troço da EN 120 que liga Ondjiva a Stª Clara apresenta um razoável estado de

conservação, apesar do seu perfil reduzido, sendo necessário um aumento da sua largura que

contemple a segurança de qualquer veículo automóvel que por ali passe. As restantes estradas

Figura 9.1 – Ligações Viárias mais significativas na província do Kunene

Figura 9.2 – Saída de Ondjiva pela EN 295 Figura 9.3 – Saída de Ondjiva pela EN 120
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asfaltadas apresentam-se em mau estado de conservação, dificultando a mobilidade entre diferentes

municípios e províncias e aumentando significativamente o tempo do percurso, acabando muitas vezes

por não se justificar percorrer determinada distância face aos gastos dispendidos, pelo que se torna

urgente a sua reabilitação. Quer o troço Cuvelai – Ondjiva da EN 120 como a EN 372 encontram-se

em quase toda a sua totalidade em terra batida, sendo também urgente, nestes casos, obras de

remodelação, construindo estradas que porporcionem acessos que facilitem os movimentos de pessoas

e bens existentes e futuros.

9.2 . LIGAÇÕES FERROVIÁRIAS

Não existem, actualmente, quaisquer infraestruturas ferroviárias na cidade, estando apenas prevista,

segundo o “Projecto Angoferro”, uma linha ferroviária que estabeleça ligação com a actual linha do

Caminho de Ferro de Moçamedes no Namibe, passando pela Jamba Mineira, Chamutete, Cuvelai,

Mupa, Evale, Anhanca, Ondjiva, Namacunde e Stª Clara, e ligando ainda à Namíbia.

No que diz respeito ao traçado da linha férrea dentro da cidade, o referido projecto apenas prevê que

esta passe pelo bairro do Kachila I e Kachila II, não apresentando ainda um corredor definido.

O aparecimento desta infraestrutura na cidade de Ondjiva torna-se importante na medida em que

poderá reforçar as trocas comerciais e a economia não só da cidade como da província. 

9.3 . LIGAÇÕES AÉREAS

O Aeroporto 11 de Novembro, que se situa na saída Noroeste de Ondjiva, foi recentemente reabilitado

e ampliado, tendo sido aumentada a pista e renovado o edifício principal. O aeroporto estabelecia, em

funcionamentos anteriores, ligações nacionais, tendo capacidade para receber aviões de pequeno

porte. Com a sua reabilitação, o aeroporto ficará agora com capacidade para reforçar as rotas nacionais,

podendo, a médio prazo, aterrar em Ondjiva aviões de dimensão já considerável. A reabertura do

aeroporto e a possibilidade de aumentar as relações internacionais, constituindo Ondjiva, também

neste caso, um território de passagem, contribuem, uma vez mais para o desenvolvimento económico

e social, bem como para o aumento do seu protagonismo em termos de centro administrativo, político

e populacional da província do Kunene.

10 . ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA

A rede viária interna é composta pelas vias de comunicação rodoviárias, infraestruturas estas que ditam

o crescimento e organização da malha urbana contribuindo simultâneamente para a imagem da

cidade, pelos perfis que apresentam, pelas suas características técnicas, de dimensionamento e de

desenho.

Com o objectivo de perceber qual o estado de conservação de algumas estruturas existentes, quais os

principais problemas e carências que se fazem sentir a este nível e como se estrutura a rede viária dentro

do espaço urbano, fez-se o levantamento do modo como estas estruturas se organizam

hierarquicamente e das suas principais características físicas.
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10.1 . HIERARQUIA VIÁRIA

Para efeitos de hierarquização da rede viária interna foi definida a seguinte classificação:

VIAS PRINCIPAIS: correspondem aos principais eixos de entrada e saída da cidade e às vias urbanas

que cumprem funções de atravessamento da cidade.

VIAS DISTRIBUIDORAS: correspondem às vias de carácter mais local mas ainda tendo alguma função

na distribuição do tráfego, podendo apresentar-se, por vezes, como picadas ou estradas em terra

batida.

VIAS DE ACESSO LOCAL: correspondem às vias exclusivamente de caráter local.

Como se apresenta na planta das hierarquias viárias (anexo 2), as vias principais correspondem aos

eixos estruturantes da cidade que atravessam o centro, bairro do Bangula I, fazendo com que todo o

trânsito, incluindo os veículos mais pesados, passem obrigatóriamente por ali, contribuindo para uma

rápida deteoração das estradas e, num cenário de aumento de tráfego dentro da cidade, contribuindo

para o congestionamento do centro.

Como tal, devem ser previstas variantes a estas vias principais com capacidade de desviar o trânsito

mais pesado e passageiro do centro da cidade.

Algumas vias distribuidoras e todas as vias de acesso local que estão definidas no mapa de hierarquias

viárias são de terra batida, tendo por isso sido marcadas apenas aquelas que se consideram mais

importantes a este nível. Estas vias, que muitas vezes deveriam ter uma geometria rectilínea, acabam

por ser um tanto sinuosas devido à construção anárquica que ali aparece, em função de,

frequentemente, serem estas a adequar-se à organização do edificado e não o contrário, resultando

numa malha urbana desorganizada.

10.2 . LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES

Tendo em conta a importância das infraestruturas viárias como orientadoras do crescimento urbano,

efectuou-se um levantamento das principais características dos arruamentos de Ondjiva (dentro do

espaço urbano) com o objectivo de identificar as principais carências existentes a este nível.

10.2.1 . LEVANTAMENTO DOS ARRUAMENTOS ASFALTADOS DENTRO DO ESPAÇO URBANO

As estradas que se encontram actualmente asfaltadas, são apenas algumas das consideradas vias

principais e algumas distribuidoras do centro da cidade, sendo ainda em número reduzido, resultantes

de um processo de construção e evolução que se encontra ainda no seu início. 

Para que se possa ter uma fácil percepção das principais características de desenho das estradas

asfaltadas e do seu estado de conservação foi feito um levantamento no terreno, cujos resultados se

apresentam na tabela10.1 e figura 10.1:
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Tabela 10.1 – Levantamento do estado actual dos arruamentos asfaltados existentes no espaço urbano, Folha 1

Estrutura viária

Passeios Estradas Importância em
termos estruturantes

Importância em
termos de fluxo viário

Sinaliza-ção

B R M B R M B R M

1 Kakulevale 2 N ____ __________ 5,70 Asfalto X X X N N N N

2 Entre Kafito I e II 2 N 1,10 pedra local X 5,70 Asfalto X X X N N N N

3 Chana entre Kafito
(I e  II) e Bangula (I
e II)

2 S ____ __________ 7,00 +
6,50

Asfalto X X X S S S X N

4 Bangula I 2 N 2,80 cimento X 12,40 Asfalto X X X S S N S

5 Entre Bangula I e
Naipalala I

2 N 1,80 cimento X 9,50 Asfalto X X X S N S X N

6 Naipalala I 2 N ____ __________ 6,20 Asfalto X X X S S S X N

7 Entre Bangula I e II 2 N ____ __________ 8,00 Asfalto X X X N N N N

8 Bangula I 2 N 3,60 +
3,90

cimento X 9,00 Asfalto X X X S S S X S

9 Bangula I 2 N 1,30 cimento X 7,70 Asfalto X X X N N N N

10 Bangula I 2 N 2,00 +
1,80

cimento X 9,00 Asfalto X X X N N N N

11 Entre Bangula I e
Pioneiro Zeca I

2 N ____ __________ 7,80 Asfalto X X X N N N N

12 Pioneiro Zeca I 2 N ____ __________ 6,30 Asfalto X X X N N N N

13 Pioneiro Zeca I 2 N ____ __________ 6,60 Asfalto X X X S N N N

14 Pioneiro Zeca I 2 N ____ __________ 6,60 Asfalto X X X S N N N

15 Pioneiro Zeca I 2 N ____ __________ 6,70 Asfalto X X X N N N N

16 Bangula I 2 N 1,80 cimento X 12,30 Asfalto X X X S S S X S

17 Bangula I 2 N 2,70+
2,30

cimento X 9,00 Asfalto X X X N N N N

18 Bangula I 2 N 1,80 cimento X 9,70 Asfalto X X X N N S X N

19 Bangula I 2 N 2,80 +
1,70

cimento X 12,00 Asfalto X X X N N S X N

20 Bangula I 2 N 2,30 +
3,00

cimento X 9,30 Asfalto X X X N N S X N

21 Bangula I 2 S ____ __________ 4,80 +
 4,90

Asfalto X X X N N N N

22 Entre Bangula I e
Kachila II

2 N ____ __________ 9,5 Asfalto X X X N S S X N

23 Bangula I 2 N 2,50 cimento X 8,30 Asfalto X X X S S S X S

24 Bangula I 2 N ____ __________ 6,00 Asfalto X X X N N N N

25 Bangula I 2 N ____ __________ 6,30 Asfalto X X X N N N N

26 Bangula I 2 N ____ __________ 10,50 Asfalto X X X N N N N

27 Bangula I 2 N ____ __________ 6,30 Asfalto X X X N N N N

28 Bangula I 2 N ____ __________ 8,90 Asfalto X X X S S N N

29 Entre Bangula I e
Kachila II

2 N ____ __________ 9,60 Asfalto X X X N N N N

Sinalização Vegetação p
asseios



75Caracterização Urbana 

Figura 10.1 – Mapa de arruamentos asfaltados no espaço urbano
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10.2.2 . ESPECIFICIDADES TÉCNICAS E DE GEOMETRIA DE ALGUMAS VIAS DA CIDADE

As vias em Ondjiva têm vindo a ser construídas pela empresa Levon, contratada pelo Governo

provincial do Kunene que, segundo informação por eles fornecida seguem as seguintes regras:

10.a . Construção e Reconstrução de Vias

As vias contêm um revestimento betuminoso, composto por duas regas de emulsão betuminosa com

1,2 L/m2 e 0,8 L/m2 respectivamente e espalhamento de 10 L/m2 de gravilha de 13,2 mm após a

primeira rega, seguidas de uma aplicação de “slurry seal” à razão de 10 L/m2.

Os declives variam consoante a topografia, permitindo o escoamento das águas superficiais. Em todas as

operações são observados todos os procedimentos e especificações estabelecidas para as Estradas Nacionais.

10.b . Execução de Passeios

Principais características:

– 1 Largura variável, não inferior a 2,00 m

– 2 Limite do lado da rua por uma guia pré-fabricada em betão com as dimensões de 0,25 x
0,125 / 0,09 (secção transversal) e o comprimento de 0,90 m. Estas guias são assentes sobre
uma camada de betão de aproximadamente 0,10 m de espessura e o seu coroamento fica
0,15 m acima do nível do pavimento da rua (asfalto).

– 3 A estabelecer a transição entre o pavimento asfaltado e a guia do passeio está uma pequena
valeta em betão com 0,10 m de espessura e 0,20 m de largura, com o objectivo de estabilizar
a guia e facilitar o escoamento das águas superficiais.

– 4 O pavimento dos passeios é composto por blocos de betão 20 mpa (interlock) assentes
sobre uma almofada de areia com 2 cm. Os passeios são executados sobre uma camada de
solos calcáreos compactados. No lado oposto à guia o passeio é limitado ou pelos muros
existentes ou por macisso de betão construído para o efeito.

– 5 Nas zonas de estacionamento ou de passagem de viaturas, as guias de passeio são
rebaixadas (para cerca de 5 cm acima do pavimento da rua) e são aplicados blocos de betão
(interlock) reforçados e de formato apropriado.

10.c . Execução da Rede de Esgoto de Águas Pluviais

Principais características:

– 1 As águas superficiais são captadas por sargetas junto aos passeios e conduzidas por tubos
de betão com o diâmetro de 450 mm, aos pontos mais baixos na periferia da cidade.

– 2 Para cada rua é definido um plano de esgoto , que define a localização das sargetas e a
trajectória da tubagem, de acordo com a topografia do terreno e os locais de escoamento.

– 3 Os tubos são assentes sobre almofada de areia, respeitando os declives mínimos
regulamentares.

– 4 Em pontos préviamente definidos, são localizadas sargetas abertas na guia do passeio que
descarregam directamente para câmaras de visita com as dimensões interiores de 1,00x1,50
m e altura variável. A abertura para o passeio é protegida por cantoneira  de 0,80x0,80 m e
varão de ferro com 25 mm de diâmetro.
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11 . TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

As ligações Provinciais e Inter-Provinciais são efectuadas quer pelos transportes rodoviários colectivos

de passageiros, quer pelos táxis colectivos, sendo as ligações urbanas dentro da própria cidade

asseguradas apenas por estes últimos. 

Dado o acentuado estado de degradação das estradas Nacionais, juntamente com o excesso de

passageiros e carga transportada face à capacidade existente, o transporte rodoviário colectivo de

passageiros a nível provincial e inter-provincial efectua-se com muitas dificuldades.

As ligações rodoviárias provinciais e inter-provinciais são asseguradas por empresas transportadoras

privadas licenciadas nas províncias do Kunene – sendo elas a Ferchi a Transpepo e a Eetrak – e da Huíla

Orcalves, Ilimabe. Todas as transportadoras estabelecem ligação entre o Lubango e Stª Clara,

exceptuando a transportadora Ferchi que apenas estabelece ligação entre o Xangongo e Stª Clara,

passando em ambos os casos por Ondjiva.

Existem ainda mais duas empresas, a Fal e a Eva, licenciadas nas províncias do Kunene e da Huíla

respectivamente, sem capacidade para assegurar as ligações referidas pela sua pouca expressão no

mercado das transportadoras.

11.1 . PARQUE AUTOMÓVEL DAS TRANSPORTADORAS LICENCIADAS NA
PROVÍNCIA DO KUNENE

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes – Delegação Provincial do Kunene

– Ondjiva, existem 11 autocarros em funcionamento distribuídos do seguinte modo:

Transpepo, licenciada em Ondjiva - 2 autocarros

Fal, licenciada em Ondjiva - 0 autocarros

Ferchi, licenciada no Xangongo - 3 autocarros

Eetrak, licenciada em Ondjiva - 6 autocarros

Cada empresa, exceptuando a Fal, realiza 25 viagens por mês, percorrendo sensivelmente 425 Km por

dia, sendo a capacidade de cada autocarro de 50 pessoas.

11.2 . PARQUE AUTOMÓVEL DAS TRANSPORTADORAS LICENCIADAS NA
PROVÍNCIA DA HUÍLA

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes – Delegação Provincial do Kunene

Ondjiva, os autocarros das empresas licenciadas na Huíla que efectuam o percurso Lubango Stª Clara

são 15 e distribuem-se do seguinte modo:

Orcalves - 5 autocarros

Ilimabe LDA - 7 autocarros

Eva - 3 autocarros 
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A empresa Eva é a que tem menos expressão, destacando-se a Ilimabe e a Orcalves com uma frequência

quase diária.

Foi realizado, recentemente, pela Direcção Provincial dos Transportes, Correios e Telecomunicações do

Kunene, um “Estudo sobre a Reorganização da Rede de Oferta do Transporte Público Colectivo de

Passageiros na Província do Kunene” que prevê a reformulação e criação de Linhas Urbanas,

Suburbanas, Inter-Municipais e Inter-Provinciais, com o objectivo de colmatar as maiores carências a

este nível e prever um sistema que ofereça uma melhor resposta e cobertura dos transportes públicos

face às necessidades (população a servir e distâncias a percorrer) existentes. Este mesmo estudo refere

que existem, actualmente, na província do Kunene, 426 veículos ligeiros de passageiros, dos quais 9

estão licenciados para exercer a actividade de táxis de aluguer e 417 exercendo ilegalmente esta

actividade. 

A actividade de táxis de aluguer apenas recentemente começou a aparecer e a desenvolver-se na

província, constituindo a cidade de Ondjiva o local de maior concentração desta actividade. No

entanto, e uma vez que os táxis constituem actualmente o único meio de transporte público dentro do

espaço urbano da cidade de Ondjiva e muitas vezes a única alternativa para ligações provinciais e inter-

provinciais, não existe uma resposta eficaz dos transportes públicos colectivos quer ao nível urbano

quer a nível provincial face à população existente.

12 – DIAGNÓSTICO

LIGAÇÕES AO EXTERIOR:

– Nível de degradação acentuado em toda a rede viária de carácter regional devido à falta de
manutenção e reparação periódica, exceptuando o troço Ondjiva-Namíbia da EN 120;

– O percurso de ligação ao Lubango é muito demorado devido ao estado em que se encontram
as vias EN 105 e EN 295, não justificando muitas vezes os custos de transporte de bens e
pessoas, necessitando de obras de reabilitação urgentes;

– As ligações ao Cuvelai e Kuando-Kubango não se encontram asfaltadas, não apresentando
condições para a prestação de um serviço de qualidade aos utilizadores destas vias. Refira-se
que na última ligação, parte do seu troço está ainda minado, o que leva a que o trajecto até
Caiundo esteja impossibilitado.

ESTRUTURA VIÁRIA INTERNA:

– Falta de uma rede viária abrangente e bem estruturada;

– Falta de alternativas à passagem de trânsito exterior e local (com relevância para a passagem
de pesados) pelo centro da cidade (variantes), podendo verificar-se problemas de
congestionamento no centro e contribuindo para a degradação das vias existentes;

– Inexistência de condições suficientes de acessibilidade e de arruamentos asfaltadas em mais
de 50% da rede viária dentro do espaço urbano;

– Falta de sinalização viária.

TRANSPORTES:

– Difícil manutenção de um serviço de transporte rodoviário, quer pelas más condições da rede
viária, quer pela falta de meios técnicos para reparação das frotas das transportadoras;
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– Custos elevados de transporte rodoviário de passageiros e bens uma vez que o rácio entre o
tempo de percurso e a distância percorrida é muito elevado;

– Falta de implementação de um sistema geral que regre o funcionamento rodoviário e
determine rotas mais abrangentes a nível provincial;

– Inexistência de uma rede rodoviária urbana;

– 97,8% dos táxis colectivos que servem actualmente a província exercem a sua actividade
ilegalmente.



V 
CRESCIMENTO DA CIDADE DE 

ONDJIVA/FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO

“Tal como uma obra arquitectónica, a cidade é uma construção no espaço, mas uma construção em

grande escala, algo apenas perceptível no decurso de longos períodos de tempo” Lynch (1960).

O espaço urbano habitável constrói-se ao longo do tempo, de acordo com determinados períodos na

história que marcam mais ou menos um povo e transmitem ou reflectem essa marca no próprio espaço

que o envolve, a cidade. Mas esta construção, que nasce desde a simples necessidade de abrigar ou

habitar, à necessidade mais complexa de introdução de um indivíduo na sociedade, deverá respeitar

essas necessidades tão próprias do ser humano, assegurando as condições de funcionamento da

própria cidade e proporcionando espaços de qualidade para usofruto da sociedade. Para tal, é

fundamental não só um correcto planeamento do espaço urbano, que se adeque à realidade que se

nos depara, como uma boa administração do próprio espaço, permitindo que a cidade transpareça esse

planeamento, interagindo com os seus habitantes. Para se perceber o funcionamento de uma cidade e

o modo como ela se apresenta no território, isto é a sua forma, imagem, organização espacial, deverão

primeiro ser compreendidos vários aspectos: a sua história, a cultura do povo que abriga, as relações

com outros povos ou aglomerados populacionais, a sua posição no território e o seu funcionamento

administrativo, entre outros.

Já abordámos a perspectiva histórica e cultural da cidade de Ondjiva, bem como a sua posição no

território Angolano e a sua organização espacial urbana, referindo determinados aspectos que a

caracterizam e lhe atribuem importância como aglomerado urbano que constitui e determinados aspectos

que não funcionam ou que simplesmente ainda não se encontram contemplados no espaço urbano. Falta

agora perceber como funciona o crescimento da cidade em termos administrativos, isto é como se

processam as principais decisões ao nível do crescimento da cidade, mais directamente relacionado com

o espaço construído e infraestruturas diversas dentro do espaço urbano. Este tipo de análise torna-se

importante, não só para compreender a realidade presente e a imagem que a cidade nos apresenta, como

para poder sugerir, no âmbito deste plano ou em futuros planos ou projectos, sistemas de gestão de

planeamento da própria cidade que visem o seu crescimento optimizado e sustentável.

13 - DESCRIÇÃO DO MODO COMO SE PROCESSA O CRESCIMENTO DA
CIDADE ACTUALMENTE

Nesta análise há que ter em conta dois níveis: o da construção privada, e o da construção desenvolvida

pelo Governo Provincial.

O processo de crescimento mais complicado é aquele que se prende com o desenvolvimento privado,

quer por envolver mais burocracias à partida, quer por haver mais desvios no cumprimento de

procedimentos e regras que deviam ser respeitados.
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13.1 . ENTIDADES ENVOLVIDAS 

Para o processo de construção da cidade, quer sejam edifícios, infraestruturas ou outro tipo de

estruturas, há 4 entidades que deverão estar implicadas: a entidade interessada pelo projecto (privado

ou estatal), a Administração Municipal, o INOTU e o MINOPU.

13.2 . CEDÊNCIAS DE TERRENOS, AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUIR E LICENCIAMENTOS

13.2.1 . Relações Estabelecidas

Segundo o documento aprovado pelo Governo Provincial que estabelece as relações de trabalho no

desenvolvimento sócio-económico da província entre instituições, refere que o procedimento para

obtenção de terreno e construção de um projecto deveria seguir as seguintes etapas (figura 13.1):

– 1º - pedido de viabilidade de uma actuação urbanística por parte do interessado à
Administração Municipal

– 2º transferência de informação sobre o pedido ao INOTU, pela Administração Municipal

– 3º informação e localização do terreno para actuações urbanísticas, por parte do INOTU

– 4º elaboração ou verificação do projecto de construção em conformidade com as normas de
ordenamento aplicáveis, por parte do MINOPU

– 5º resposta ao interessado e entrega do projecto

– 6º apresentação de pedido de terreno e construção à Administração Municipal, por parte do
interessado

– 7º atribuição de licenças de utilização e de obras, por parte da Administração Municipal

Relações de trabalho GOV.PROV. - INOT - MINOPU - no desenvolvimento Socio-Económico da Província

INTERESSADO ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

INOT

MINOPU

Viabilidade de 1
actuação urbanística

Atribuição de
licenças de utilização
e de obras

Apresentação de pedido
de terreno e construção

Informação e 
localização do terreno

para actuações
urbanísticas

Elaboração de projecto de 
construção em conformidade
com as normas de 
ordenamento aplicáveis

Figura 13.1 – Esquema de relações de trabalho a nível administrativo
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Tendo em atenção o passado recente de Angola, é natural que no processo de desenvolvimento

nacional, que se encontra ainda numa fase inicial em virtude de prolongada guerra civil, se verifiquem

falhas decorrentes da desarticulação funcional e estrutural. Assim, também em Ondjiva se verificam

algumas lacunas ao nível da organização interna que se repercutem na imagem da cidade. Na

realidade, este processo de relações internas atrás descrito não é inteiramente aplicado, devido à falta

de diálogo e conhecimento de tarefas e projectos por parte das várias entidades. O modo como o

processo se desenvolve actualmente é descrito no ponto seguinte.

13.2.2 . RELAÇÕES EXISTENTES

Actualmente, a pessoa ou entidade que esteja interessado em construir uma estrutura dentro da cidade,

dirige-se à Administração Municipal para pedir a viabilidade do terreno, sendo a própria administração

que faz a averiguação do terreno e o atribui, após apresentação de um “croquis” que consiste numa

planta simples, e alçados se possível, muitas vezes sem qualquer especificação técnica e sem necessitar

do reconhecimento de um profissional qualificado.

A construção é, geralmente, feita pelo próprio, mas deverá respeitar algumas normas construtivas,

devendo ser fiscalizada por responsáveis, o que nem sempre acontece, facto que proporciona a

disposição desregrada e anárquica das várias construções. 

As relações internas não funcionam como previsto, notando-se alguma falta de comunicação entre

todas as entidades, dificultando o seu correcto funcionamento, projectando este problema de

desorganização administrativa no controle do crescimento da cidade e na promoção (ou falta desta) da

qualidade na arquitectura dentro do espaço urbano como elemento de valorização do próprio espaço.

N0TA: No caso de Ondjiva, a falta de instrumentos de planeamento e gestão do espaço urbano, em

conjunto com a inadequabilidade das condições existentes face ao trabalho a efectuar pelas referidas

entidades do Governo Provincial, assim como questões como a habitação ilegal, a apropriação ilegal

do espaço, a falta de qualidade na construção, na arquitectura e no próprio espaço urbano, a falta de

espaços públicos adequados, a falta de uma política de recolha e tratamento de resíduos sólidos

urbanos e a dificuldade de acesso a água potável por parte da população em geral, entre outros, têm

contribuido até à data para a degradação do sistema urbano local.

Para além da implementação de instrumentos de planeamento, torna-se necessário e fundamental

implementar instrumentos de gestão que apoiem o sistema administrativo, reforçando as relações

internas existentes e proporcionando uma actuação eficaz na cidade.

14 . PLANOS IMEDIATOS DE EMERGÊNCIA

14.1 . DEFINIÇÃO

Os planos imediatos de imergência são instrumentos de loteamento para definição de algumas

estruturas urbanas a edificar, que visam a sua implantação, respondendo à necessidade de habitação
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por parte da população, enquanto não existe um Plano adequado que defina regras apropriadas para

a construção e implementação das diversas estruturas.

São elaborados pelo INOTU, desde 1999, a pedido e com o devido conhecimento e reconhecimento

da Administração Municipal. As áreas definidas através de loteamento para venda de terrenos são

identificadas pelo INOTU e MINOPU e concedidas (vendidas) pela Administração Municipal aos

interessados.

A construção, após cedência dos terrenos, devidamente delimitados, cabe aos proprietários, à excepção

de infraestruturas e estruturas pertencentes ao Governo Provincial.

O ínicio de construção é aprovado após apresentação de “croquis” que se traduz numa planta simples

e por vezes, em alçados e cortes, sendo actualmente os únicos elementos exigidos por parte das

entidades responsáveis.

A construção é executada pelo próprio, ficando a fiscalização a cargo da Administração Municipal. 

14.2 . CONSTRANGIMENTO DOS PLANOS IMEDIATOS DE EMERGÊNCIA

Poucos dos Planos Imediatos de Emergência existentes foram desenhados através de um levantamento

topográfico correcto (condição essencial neste tipo de plano), e mesmo os que têm um levantamento

topográfico prévio, pecam, pois este não é total. Para além desta falha, os planos são desenhados como

se de um espaço completamente plano se tratasse, e todas as ruas fossem exactamente rectas. Assim,

os planos podem chegar a apresentar erros de 20 a 30 metros quando comparados com o existente

no terreno (dado obtido através de medição directa no terreno, no Bairro do Kafito I).

Ao nível da concepção, estes planos carecem de algum interesse e cuidado no âmbito do planeamento

urbano, desenho, arquitectura, construção e transformação de uma cidade e restantes elementos

estruturantes. Tal formaliza-se quer pela falta de alinhamento de ruas, quer pela inexistência de uma

organização da malha urbana da qual o funcionamento futuro da cidade dependerá. Constituem

projectos de loteamento simples, sem a previsão da construção prévia de infraestruturas de apoio aos

mesmos, não contribuindo para a qualidade do espaço urbano.

São ainda planos que, apesar de denominados de emergência e por consequência ser considerados

provisórios, após a sua aplicação as várias construções resultantes dificilmente serão substituídas. Tal

poderá prejudicar a imagem do espaço urbano, uma vez que a maioria dos edifícios construídos após

o processo de loteamento é resultado da auto-construção, na qual a fiscalização é deficiente, podendo

resultar edifícios de reduzida qualidade arquitectónica.
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VI  
DIAGNÓSTICO CONCLUSIVO

A cidade de Ondjiva ocupa um lugar estratégico no território, constituindo um ponto de passagem quase

obrigatório para quem vai à Namíbia por via terrestre, previligiando as comunicações e as ligações entre

as várias localidades (Comunas, Municípios, Províncias e além fronteira). No entanto estão patentes na

cidade vários problemas que desfavorecem o seu desenvolvimento, dos quais se destacam:

– Expansão populacional e urbana muito rápida e descontrolada, gerando espaços
desorganizados dentro da cidade (bairros ilegais) onde muitas vezes não existem as condições
mínimas de salubridade;

– 72% da área considerada dentro dos limites de bairro existentes encontra-se ocupada com
construção precária e apenas 23% com construção consolidada.

– Dificuldade de obtenção de uma leitura contínua do espaço urbano e de compreensão da
imagem da própria cidade como um todo, pela dissiminação de construção anárquica
existente na cidade.

– Não existe uma política de preservação do património cultural da cidade, nomeadamente do
património arquitectónico, assistindo-se à degradação de diversos edifícios singulares, únicos
na cidade, que importa preservar numa perspectiva de valorização do espaço urbano.

– Inexistência de uma organização por bairros coerente, uniforme e funcional, nem sempre
estando estes estabelecidos de acordo com a organização espacial e a malha urbana
existentes;

– Ausência de elementos marcantes no espaço urbano que permitam a percepção e distinção
dos vários limites de bairro existentes;

– Os espaços verdes existentes limitam-se, na sua quase totalidade, aos espaços naturais, não
se notando uma preocupação visível relacionada com a criação e manutenção de áreas verdes
dentro do espaço urbano;

– Os espaços livres públicos não estão planeados, resultando estes da apropriação espontânea
dos vazios urbanos existentes por parte da população;

– Ausência de qualidade construtiva e arquitectónica, bem como de enquadramento
urbanístico, paisagistíco e ambiental na maioria das estruturas edificadas mais recentemente.

– Ausência de uma política de gestão sustentável da cidade (na qual a população possa
participar directamente), optimizando o seu crescimento e o bem estar da sociedade, tendo
em vista custos de desenvolvimento mais reduzidos.

– Descaracterização da malha e imagem originais no núcleo central da cidade
(maioritariamente devido aos conflitos armados).

– Tendência para uma centralização no bairro do Bangula I, em termos de edifícios
administrativos e equipamentos, resultando, nalguns casos, numa distribuição em toda a
cidade pouco equitativa e equilibrada.

– Falta de alguns equipamentos públicos essenciais ao preenchimento de necessidades básicas,
como equipamentos de saúde ou escolares.
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– Inexistência ou subdimensionamento de redes de infraestruturas básicas como: rede de
abastecimento de água, de energia, de telecomunicações e de saneamento básico;

– Mau estado de conservação da estrutura viária de ligação a outros municípios e províncias,
nomeadamente as EN 105 e EN 295, dificultando as relações e movimentos comerciais
entre elas;

– Ausência de relações fortes com os territórios a Norte e a Este pelas más condições de
acessibilidade que as EN 120 e EN 372 apresentam;

– Ausência de uma rede viária abrangente em toda a cidade, que defina a malha urbana e
estruture o seu funcionamento geral;

– Falta de variantes viárias que impeçam a passagem de pesados pelo interior da cidade,
danificando mais rapidamente as estradas e proporcionando o congestionando do trânsito;

– Ausência de implementação de um sistema de transportes públicos eficaz a nível
internacional, provincial, inter-provincial, municipal, suburbano e urbano;

A cidade de Ondjiva encontra-se, actualmente, num processo de desenvolvimento e crescimento

desorganizado, sendo necessário lidar directamente com problemas cruciais, dos quais se destacam a

construção ilegal e precária e a falta de serviços básicos para a população. É necessário criar

instrumentos de planeamento e gestão que apoiem a reabilitação e o desenvolvimeto sustentável da

cidade, nunca esquecendo termos como equitatividade, justiça, e qualidade de vida para toda a

população. 

“ A cidade sustentável é:

- Uma cidade justa, onde justiça, alimentação, abrigo, educação, saúde e esperança sejam

distribuídos de forma justa e onde todas as pessoas participem da administração;

- Uma cidade bonita, onde arte, arquitectura e paisagem incendiem a imaginação e toquem

o espírito;

- Uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação mobilizem todo o seu

potencial de recursos humanos e permitam uma rápida resposta à mudança;

- Uma cidade ecológica, que minimize o seu impacte ecológico, onde a paisagem e a área

construída estejam equilibradas e onde os edifícios e as infraestruturas sejam seguros e

eficientes em termos de recursos;

- Uma cidade fácil, onde o âmbito público encorage a comunidade à mobilidade, e onde a

informação seja trocada tanto pessoalmente quanto electronicamente;

- Uma cidade compacta e policêntrica, que proteja a área rural, concentre e integre

comunidades nos bairros e maximize a proximidade;

- Uma cidade diversificada, onde uma ampla gama de actividades diferentes gerem

vitalidade, inspiração e acalentem uma vida pública essencial.”

Rogers & Gumuchdjian (1997)

Este conceito de cidade sustentável, aqui transcrito deve ser entendido como um conceito geral, cuja

aplicação deverá ter em conta as características próprias da cidade em causa (características físicas,

ambientais, sociais, económicas, históricas, culturais e políticas). 
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ANEXOS
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