
Vista atual da baía - Apesar das visíveis melhoras, continua um local onde o automóvel é privilegiado e separado da cida-
de por uma avenida, o que dificulta  a apropriação do parque pelos cidadãos.

Com a criação do parque surgem espaços de contemplação e quadras esportivas. A Praça 4 de Fevereiro, embora renovada, não potencializa a 
sua localização privilegiada.
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PENSANDO LUANDA: 

UMA OPERAÇÃO DE RENOVAÇÃO UR-
BANA SUSTENTADA PELA MOBILIDADE 

E ESPAÇO PÚBLICO.
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Vista aérea da localização do recorte - Fonte: Skyscrapercity + Autor

 O local de intervenção é o cartão postal da cidade, a Baía de Luanda com a sua “beira-mar” que configura a cidade baixa: Num extremo a fortaleza 
de São Miguel de 1575 (ponto que originou a cidade), e no outro o porto de Luanda (terminando abruptamente a cidade baixa com a barreira causada pelo 
mesmo). O parque linear possui um passeio de 3km a beira mar, nesse percurso além de apreciar a paisagem é possível perceber o registro arquitetônico 
da evolução da cidade: começando pela fortaleza, passando pela arquitetura colonial e terminando com a arquitetura modernista. É possível constatar 
também a regeneração da cidade com novos edifícios contemporâneos sendo erguidos um pouco por todo o lado. O uso predominante é de comércio e 
serviços. Em 2008 começaram as obras de renovação da Baía, com um aterro visando aumentar a avenida, criação de parques de estacionamento e uma 
nova “beira-mar”: um parque linear marginal à baía, culminando com um projeto imobiliário de grande escala denominado de “Parcela A” (são 9 ha de 
edifícios comerciais, escritórios, hotéis e estacionamentos terminando a baia e a cidade baixa) totalmente desenquadrado com o lugar, que é um sitio 
histórico, com uma paisagem natural e construída consolidada. É uma proposta incoerente, visto que densifica em demasia uma área com problemas de 
mobilidade, não apresentando nenhuma proposta para melhorá-la, com o agravante de descaracterizar as referencias da cidade.  A proposta do poder 
público fomenta a cultura do automóvel, agride o entorno e privatiza uma área bastante privilegiada da cidade.
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UMA OPERAÇÃO DE RENOVAÇÃO URBANA SUSTENTADA PELA MOBILIDADE E 
ESPAÇO PÚBLICO.

LOCALIZAÇÃO:

Divisão Politico Administrativa da província de Luanda
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SISTEMA DE MOBILIDADE ATUAL:
 Atualmente o sistema rodoviário é bastante debilitado, a infra-estrutura viária está concentrada no centro da cidade, o que de-
mostra a hierarquia e marginalização dos bairros da cidade e não permite a existência de um sistema de transporte eficiente. O sistema 
de transporte público é desconexo e não preparado para a intermodalidade, cobrindo menos da metade da área urbana da cidade.

 O poder público tem em curso o desenvolvimento do plano diretor metropolitano, onde propõe a expansão da cidade até o ano 
de 2030 juntamente com a restruturação do sistema viário e o sistema de transporte (Decreto lei 59/11). Os problemas de mobilidade 
regional e metropolitano aparentemente serão resolvidos com uma melhor hierarquia viária, melhoria na qualidade das vias, a criação 
de um sistema de transporte de massas (MRT)  integrando-se aos sistemas rodoviário e ferroviário existentes e propostos.

ANÁLISE DO SISTEMA DE MOBILIDADE METROPOLITANO

A CIDADE BAIXA  A topografia divide 
o centro da cidade em duas 
partes, a cidade baixa, ao 
redor da Baía de Luanda, 
local onde se deu o inicio a 
ocupação portuguesa e con-
sequentemente a fundação 
da cidade. E a cidade alta no 
platô de 30 metros.
 A cidade baixa sen-
do a mais antiga apresenta 
uma quantidade maior de 
edifícios coloniais conviven-
do com a arquitetura mo-
dernista e alguns edifícios 
contemporâneos que vão 
surgindo a uma velocidade 
cada vez mais alta, mudan-
do constantemente a pai-
sagem urbana. Já a cidade 
alta, Mais Diversificada con-
templa a fortaleza de São 
Miguel, o marco zero da ci-
dade e Algumas instituições 
mais importantes do país. 
Sendo contemporânea com 
uma base modernista, me-
nos consolidada e mais sus-
ceptível a mudanças.
 A cidade tem uma 
característica ainda mais 
marcante que é a ocupação 
informal (segundo o decre-
to lei 50/11 ocupava cerca 
de 80% da malha urbana 
em 2007), derivada do êxo-
do rural causado pela guera 
civil.

Fonte: Google earth + Decreto lei 59/11 + Autor

RECORTE DE INTERVENÇÃO

Espraiamento urbano e concentração de infra-estruturas e serviços, que causam a marginalização da periferia - Fonte: Skyscrappercity

Fonte: Skyscrappercity

A inserção urbana do projeto. uma ilha isolada do entorno, sem relação com o exis-
tente.

Estado atual das obras: Concluído o sistema viário quadriculado, que não explora a forma do 
terreno. Continuação do descaso com o espaço público com criação de praças apenas para 
facilitar os nós rodoviários.

A avenida separa a cidade do espaço público e também da nova “urbanização”. A praça 4 de fevereiro continua in-
significante no contexto urbano, servindo apenas para resolver os fluxos dos automóveis.
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Processo de incorporação imobiliária
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Legenda dos usos:

Masterplan da parcela A, evidenciando o mono-funcionalismo.

 A “Parcela A” com 9,2 Hectares de 
área, é composta por 19 Lotes de terre-
no que admitem 719.383 m2 de área de 
construção total, repartidos por 419.660 
m2 de área de construção útil aos quais se 
somam 294,096 m2 de estacionamentos. 
Esta parcela comporta ainda 5.628 m2 
para espaços comerciais. A cércea má-
xima é de 49 pisos. Estão previstos para 
esta parcela áreas de escritório, comércio 
e hotelaria. (Projeto Baía de Luanda)

Vista da beira mar na década de 70 (a partir da Fortaleza de são Miguel) evidenciando a divisão entre a cidade alta e a cidade baixa, mostrando que a fachada da avenida (um dos postais da 
cidade) pouco se alterou até os tempos atuais.

O passeio à beira mar, sempre teve o carácter contemplativo, 
um espaço público monofuncional e sem Apropriação. Não 
aproveitava a sua localização privilegiada.

A finalização da avenida 4 de fevereiro e seu passeio a beira mar nunca foi bem resolvida, esbarrando no porto e na  praça 4 de fevereiro. O seu desenho 
sempre foi originado pela resolução dos conflitos do sistema viário e não para o pedestre que é o usuário final do espaço público, aliada ao uso institu-
cional, fez com que esse espaço urbano bem localizado nunca tivesse uma apropriação e um valor para a cidade.

Vista do skyline da baía.

COMO SERÁ:

COMO FOI:

COMO É:

TEMA:
Uma operação urbana de recuperação de um espaço sub aproveitado, que tem como base de sustentação a mobilidade urbana e espaço 
público.
OBJETIVO:
 Propor uma alternativa de ocupação para o recorte, que contemple os equipamentos de mobilidade (propostos no TCI) e agregue 
cultura, educação, espaço público, esporte, lazer e habitação. Articulando vazios urbanos e áreas consolidadas, a partir das potencialida-
des apresentadas com relação a mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, condicionantes ambientais, infra-estrutura, entorno cons-
truído e a paisagem natural.

Fonte: Decreto lei 59/11 (Graficação do autor)

 Luanda, capital de Angola, cidade com 438 anos e cerca de 7 milhões de habitantes, atualmente sofre com os males da expansão 
excessiva. E como boa parte das metrópoles atuais, possui graves problemas de mobilidade resultantes da herança do movimento moder-
nista (introduzido em meados do século passado), da guerra civil que assolou o país (1975-2002) e da falta de planejamento adequado.
 Os problemas de mobilidade influenciam diretamente a economia e a qualidade de vida de seus habitantes, esses problemas são 
causados principalmente pela deficiente oferta de infra estrutura, serviços de transporte e a colocação do automóvel no topo da hierar-
quia dos meios de transporte.

Fonte: Skyscrapercity

Fonte: Skyscrapercity

Fonte: Skyscrapercity


