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A base da proposta consiste na pro-
posta de um sistema de mobilidade 
urbana para a cidade baixa, pensa-
do para ser integrado ao sistema 
metropolitano em desenvolvimen-
to pelo poder público (Decreto/lei 
59/11).
O sistema intermodal garante ao 
usuário varias alternativas de aces-
so, priorizando o transporte público, 
os pedestres e os ciclistas.
O sistema escolhido foi o BRT (Bus 
Rapid Transit) usado em Curitiba 
(Brasil) e Bogotá (Colombia), por ser 
um sistema eficiente, de baixo custo 
e de fácil implementação, devido o 
mesmo precisar de poucas adapta-
ções nas vias já existentes.
- O sistema possui faixas exclusivas e 
duas hierarquias de linhas: a troncal 
que conecta os pontos mais distan-
tes da cidade e a alimentadora, que 
vem dos bairros mais próximos e co-
necta-se com a troncal.

Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA
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PENSANDO LUANDA: 

UMA OPERAÇÃO DE RENOVAÇÃO UR-
BANA SUSTENTADA PELA MOBILIDADE 

E ESPAÇO PÚBLICO.

- Humanizar os lugares.
- Propor um sistema de mobilidade.
- Conectar o espaço público com a cidade.
- Propor um parque urbano.
- Melhorar as relações natural/construído e existente/novo.
- Potencializar os recursos naturais.
- Propor atividades que a cidade necessita, e que gerem apropriação do espaço público.
- Propor alternativas para o conflito público/privado.
- Propor um final para a beira mar, a avenida e consequentemente a cidade baixa.
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Sustentabilidade
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Figura 4.3.1: Esquema de intervenção em núcleos históricos
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As políticas e estratégias de intervenção nos centros históricos (de cariz sectorial ou integrado) têm assim contemplado 
acções que, focalizadas na sua reabilitação e revitalização, objectivam contribuir para a mitigação dos problemas e 

os projectos preconizados no âmbito destas políticas e estratégias de intervenção têm vindo a privilegiar as seguintes 
tipologias de soluções:

 Oferta de estacionamento
gestão de tráfego e de gestão da mobilidade urbana, em geral, e nos centros históricos, em particular. Desta forma, a 
procura de resolução dos problemas de acessibilidade e mobilidade nestes núcleos urbanos consolidados tem passado 
pela implementação, de forma individualizada ou articulada, de soluções ao nível desta componente do sistema de 
transportes. Entre estas soluções encontra-se a criação ou aumento da oferta de estacionamento em parques periféricos 
ao centro histórico, possibilitando o estacionamento de média / longa duração, gratuito ou com tarifas moderadas, 
actuando como dissuasores da circulação automóvel e da procura de estacionamento no interior do perímetro destes 
núcleos. Outra solução, por vezes complementar à anterior, consiste na tarifação do estacionamento – na via – no 
interior do perímetro do centro histórico com tarifas relativamente elevadas (limitando-o a períodos de curta duração – 
1 a 2 horas), principalmente nas áreas ou artérias com maior procura (ex: forte componente comercial e de serviços). 
Incentivar-se-á assim a rotatividade dos lugares e penalizar-se-á o estacionamento no centro histórico, dissuadindo-se 
o tipo de procura indutora de estacionamento de média longa / duração para parques periféricos, os quais podem ser 
servidos por transporte público que assegura a ligação à área do centro histórico (para promover a utilização destes 
parques e, complementarmente, o transporte público, é usual recorrer-se a esquemas de incentivo em que, por exemplo, 

de uma tarifa reduzida). A interdição de estacionamento, exceptuando por exemplo o estacionamento de residentes ou 
o estacionamento para operações de carga e descarga em locais devidamente delimitados e reservados para o efeito 
(por vezes com condicionamento do horário para estas operações, evitando-se a sua ocorrência nos períodos do dia 
com maior tráfego), constitui igualmente uma solução passível de implementação nos centros históricos, sendo vários 
os exemplos de cidades / vilas em que a mesma foi adoptada.

 Melhoria da oferta de serviços de transporte público. Conforme explicitado anteriormente, as características 
dos centros históricos (ex: características da rede viária, morfologia, padrões da procura) impõem frequentemente 
condicionalismos à oferta de serviços de transporte público, o que exige o desenvolvimento de ofertas adaptadas a 

Fonte: Agencia portuguesa do ambiente, 2010.

AÇÕES:

PARTIDO:

 Os problemas de mobilidade não se resolvem apenas com equipamentos de mobilidade, mas sim com um planejamento integrado juntamente com o uso do solo e espaço 
público. sendo assim abriu-se a questão de porque não ocupar o vazio urbano de uma maneira mais equilibrada misturando mobilidade, atividades públicas, privadas, espaços 
verdes e públicos. E foi lançada a ideia de um edifício que concentre e compacte as atividades e ao mesmo tempo faça a conexão do espaço público existente com a cidade, atra-
vessando a avenida 4 de fevereiro.
 Cria-se assim um polo intermodal capaz de garantir acessibilidade desde qualquer parte da cidade através dos diversos meios de transporte.

- Na quadra 1, mais relacionada com a Avenida, é implantado um edifício onde a arquitetura tem como função intermediar a relação entre o 
parque urbano e a cidade, suavizando a transição, providenciando conectividade, assim como fachadas para o parque e para a avenida, dando 
uma nova finalização para a avenida e a cidade baixa.
- O bloco “parque” permite atravessar a avenida pela sua cobertura espaço público, nele são alocadas as atividades culturais e sócio educativas.
- O bloco “cidade” tem uma relação mais forte com a cidade, configurando a finalização da avenida com uma fachada. Nele são alocadas as 
atividades econômicas.
Os equipamentos de mobilidade garantem diferentes alternativas de conectividade de e para qualquer ponto da cidade.
A quadra 2 concentra atividades econômicas e habitação, e se configura como uma amostra de como um empreendimento como o implemen-
tado na quadra 1 pode promover a valorização e regeneração do espaço urbano degradado.

Avenida
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Equipamentos de Mobilidade
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EMBASAMENTO TEÓRICO:

Esquema de Intervenção em centros históricos

DIRETRIZES

Praça lúdica - vista da finalização do percurso pela cobertura espaço público. A Praça 2 faz a conexão com o parque linear existente, integrando-o ao parque e a cidade.
A fachada do Hotel “dá as boas vindas aos visitantes”.

A praça 4 de fevereiro, agora reprojetada, exerce um papel importante sendo a praça de 
conexão e distribuição do fluxo provenientes dos equipamentos de mobilidade. Através 
dela se inicia a conexão com o parque, quer pela cobertura espaço público, a rua entre os 
edifícios ou se conectando com a praça 3.

Praça interna da quadra 2 - situada no miolo do corredor intermodal, tem alto fluxo de 
pedestres aproveitado com a alocação de comércio no térreo.

Pespectiva geral da proposta pontuando as atividades esportivas que ocorrem no parque

SISTEMA DE MOBILIDADE FERRAMENTAS DE TRABALHO

4. ARQUITETURA:
- A forma evolui consoante as necessidades de adensamento, afim de optimizar o uso do 
solo. Aparecem as rampas, os decks e a praia pela necessidade de dar mais integração 
entre o construído com o natural, gerando assim uma relação forte entre ambos e crian-
do situações inéditas na cidade:
- Ao longo dos 3km da baía de Luanda não existe a possibilidade de usufruir do mar de 
uma forma direta, apenas contemplativa. Com a revitalização foi concluída a despoluição 
da baía, logo torna-se evidente a necessidade de usufruí-la de uma forma mais intensa, 
nascendo os conceitos:
- “O mar no parque” -  Surge a ideia de criar uma praia que entra no parque adicionando 
a possibilidade de usufruir de uma potencialidade natural não aproveitada.
- “O parque no mar” - Assim como a praia entra no parque o inverso acontece com os 
pieers e com a piscina flutuante:
- Os pieers permitem atividades de estar, contemplação e pesca.
- A piscina flutuante cria mais uma situação de aproveitamento dos recursos naturais 
existentes.
- O sistema de rampas que conecta os 3 níveis do bloco parque, adiciona mobilidade e 
integração com a natureza, ligando a cidade, o edifico, o parque e o mar.
As rampas ainda servem como elemento configurador dos diferentes caracteres do par-
que, dividindo-o em partes distintas (apesar da permeabilidade no térreo). Albergam 
ainda equipamentos de apoio ao parque como: sanitários, vestiários e bicicletários.
- A proposta respeita o entorno e o usa como elemento de composição da paisagem: A 
quadra 2 e o hotel, localizados nas duas extremidades são os pontos mais altos do con-
junto, compondo com o edifício do Hotel presidente ente ambos.
 Arquitetura, espaço público e mobilidade interagem para a criação de Urbanida-
de: A arquitetura configura e delimita os espaços públicos e privados. O espaço público 
qualifica o meio urbano e garante uma relação equilibrada entre e público e privado.
A mobilidade garante acessibilidade, e a movimentação de pessoas e bens pelo espaço 
urbano.

2. O PAPEL DO ESPAÇO PÚBLICO:
- A segunda ação é fazer com que o espaço público seja o elemento integrador de toda área de intervenção, deixando a calçada continua, submetendo o automóvel ao pedestre num ponto 
sem muito fluxo da avenida (controlado por semáforos). 
- A concepção da forma nasce da ideia de conectar o parque linear existente com a cidade, de uma maneira mais segura e agradável para o pedestre, mas não prejudicando o automóvel. 
Surge então a ideia de um edifício que transpõe a avenida e permite que o pedestre a atravesse pela sua cobertura. 

1. PRÉ EXISTÊNCIAS:
- Definição da área de intervenção e quais edifícios do entrono poderão ser descartados. 
- Com a necessidade de prever o impacto que causará a implementação dos equipamentos, 
acrescenta-se a quadra 2 ao recorte de trabalho, complementando assim o corredor de 
mobilidade e permitindo trabalhar situações, tipologias e caracteres diferentes mais com 
o mesmo conceito de intervenção, dando um exemplo de como pode se dar o processo 
regenerativo da cidade baixa.

3. MOBILIDADE:
Como parte importante da intervenção são alocados os volumes dos equipamentos de mo-
bilidade que compõe a base da operação urbana, conformando assim um corredor que vai 
da estação rodo-ferroviária, passando pelo terminal rodoviário até ao terminal marítimo.
A forma do terminal marítimo, cria o limite do parque urbano proposto e configura o pátio 
de serviço de apoio ao mesmo, demarcando o limite do automóvel.
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