
Organização e Coordenação Técnica:Realização e Coordenação Geral: PRANCHA

4/44/4
PENSANDO LUANDA: 

UMA OPERAÇÃO DE RENOVAÇÃO UR-
BANA SUSTENTADA PELA MOBILIDADE 

E ESPAÇO PÚBLICO.

Vista da quadra 2 - Desde a estação rodo-ferroviária. Vista da estação rodo-ferroviária - Desde a quadra 2

COMO SERÁ: A interferência na paisagem urbana já consolidada como o cartão postal da cidade: O projeto ofusca o existente, ignorando-o e criando um desiquilibrio na paisagem. Ignora as peculiaridades do local, retirando a iden-
tidade e personalidade da cidade.

COMO PENSO QUE DEVERIA SER: A proposta acrescenta a contemporaneidade, pontuando o fim da cidade baixa, da baía e do parque linear. Cria uma nova paisagem usando o existente como elemento compositivo, não interferindo 
nos marcos já consolidados. A arquitetura apenas cumpre o seu papel urbano sem competir por espaço ou atenção, mas cobrindo as lacunas identificadas e reforçando a identidade do local.

COMO É: O cartão postal da cidade, conferindo-lhe identidade.

Embora a densificação e compactação sejam altamente recomendadas, ela não faz sentido em todos os lugares da cidade, principalmente quando mono-fun-
cional e desacompanhada de um planejamento integrado. Deve-se levar em conta as peculiaridades do lugar e avaliar o impacto que essa densificação pode 
acarretar, e claramente esta proposta é desproporcional ao local onde ela se insere e não apresenta soluções que visam melhorar o espaço urbano. É uma visão 
meramente econômica.
Sendo o aterro solo urbano criado pelo estado, com dinheiro público e uma área nova da cidade, deve ser submetida aos interesses da cidade.
Numa cidade horizontal e com muitos espaços urbanos clamando por recuperação, não se justifica a criação de um aterro para essa tipologia de ocupação, que 
poderia ser diluída pela cidade ou implantada em outro local afim de potencializar o desenvolvimento do mesmo criando novas centralidades, deixando o centro 
histórico menos sobrecarregado.
Não achando legitima a ocupação, o aterro se torna o ponto principal da estratégia de renovação urbana: usar o aterro para recuperar um setor deprimido do 
centro da cidade na sua proximidade com o porto, articulando mobilidade, uso e ocupação do solo e espaço público, afim de potencializar as características 
ambientais e históricas do lugar.
O objetivo principal é criar urbanidade e habitabilidade em espaços urbanos centrais abandonados no processo de expansão da cidade para a periferia.
Surge assim a diretriz contraria ao empreendimento privado: 80% da área é destinada para um parque urbano  e o 20% para construção da borda multifuncional.
O adensamento de uma borda construída com dupla frente (cidade e mar) espelhando o perfil existente da avenida  constrói a finalização da avenida com espaços 
destinados a equipamentos de mobilidade intermodal.
Finalmente: na decisão sobre o destino da terra pública gerada, o interesse público fica por cima do interesse privado numa operação urbana consorciada que 
conjuga os dois interesses.
Devemos pensar a cidade como um organismo vivo, em que a arquitetura é a medicação para a resolução das suas “enfermidades”. Lembrando que nenhum 
remédio é livre de efeitos colaterais, por isso devemos ter especial atenção na dosagem, e analisar criteriosamente os prós e contras afim de combater a doen-
ça principal sem causar outros problemas à cidade.
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Mono-funcional
Índice de aproveitamento: Distribuição da área de construção útil:

Área de intervenção Área construída

92,000 m2 719,385 m2

Aceita 49 pavimentos
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Multi-funcional

Área de intervenção Área destinada ao parque e 
espaços públicos

Área destinada a construção Área construída Pavimentos

221540,56 m2 175537,4,03 m2 46166,53 m2 183004,68 m2 até 10

Área edificada

Área do terreno

COMO PENSO QUE DEVERIA SER

COMO SERÁ

Legenda dos cortes:
Comércio/serviços
Hotel
Convenções
Escritórios
Equipamentos/serviços
Habitação
Atividades socio-educativas e culturais.
Mobilidade

Praça de alimentação

Avenida 4 de fevereiro

Depósito/Carga-descarga da 
área gastronômica.

Espaço público Espaço público Garagens Torres de circulação vertical

Equipamentos/serviço - hotelÁrea de lazer - Hotel

Área destinada a equipamentos e máquinas

Cobertura.
Laje impermeabilizada.
Espaço destinada a instalação de painéis solares e equipamentos

Equipamentos e máquinas Cobertura: Treliças metálicas espacia Telha em policar-
bonato translúcido

Pele de vidro

Estar / com visual 
panorâmico da 
baía de Luanda

Sacada

SUBSOLO -3,50m
TÉRREO +0,00

1ºPAV. +3,60m
2ºPAV. +7,10m

3ºPAV. +10,60m
4ºPAV. +14,10m
5ºPAV. +17,60m

6ºPAV. +21,10m

7ºPAV. +24,60m

8ºPAV. +28,10m

9ºPAV. +31,60m
COBERTURA +35,10m

Rampa cobertura espaço 
público i=7%

Pontos de conexão entre 
os blocos.

Avenida 4 de fevereiro

Depósito/carga-descarga/
serviço área gastronômica. Serviço/Administração

Biblioteca Auditório Escola natação

Pirâmides de vidro espelhado.
Permitem a entrada de luz natural, assim 
como criam uma situação inusitada para 
quem transita entre elas sobre a cobertu-
ra espaço público.

Rua peatonal que corta o miolo do edifício, com faixa central arborizada que proporcio-
nam sombreamento para as calçadas, fachadas, um passeio agradável e espaços de estar 
e contemplação.

Praça 01

Passeio à beira-mar

CL-01 - CORTE LONGITUDINAL SOBRE O BLOCO ESPAÇO PÚBLICO

Sacadas, aumentam a relação 
com a praça e ajudam na pro-
teção solar

SUBSOLO -3,50m
TÉRREO +0,00

1ºPAV. +3,60m
2ºPAV. +7,10m

3ºPAV. +10,60m
4ºPAV. +14,10m
5ºPAV. +17,60m

6ºPAV. +21,10m

7ºPAV. +24,60m

8ºPAV. +28,10m

9ºPAV. +31,60m
COBERTURA +35,10m

Pre-existência - Edifício do ministério do comércio

Pátio privado - O edifício pré existente se volta para a praça 04, deixando os fundos para a quadra 
2 influenciando na sua configuração, em que os edifícios se voltam para a praça (05) central. Torre Residencial

Cobertura verde, melhoram o conforto 
térmico e proporcionam uma vista mais 
agradável para os apartamentos.

Circulação vertical Circulação vertical
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Terminal rodo-ferroviário com passagem integrada. As duas 
plataformas, separadas por um desnível de 50cm estão co-
nectadas por escadarias e rampas.
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Terminal de ônibus
Com acesso através da rampa da cobertura/espaço público.
Os perfis metálicos estruturais compõem a fachada simples. Espaçados 15 cm, permitem 
o fluxo do ar, uma visão parcial do interior e ao mesmo tempo servem de barreira física.

Fachada do edifício administrativo do Porto de Luanda

Comércio/serviços Rampa da Cobertura/espaço público

Mirante

Esplanada - continuação da praça de 
alimentação

Avenida 4 de fevereiro

Praça 04

CL-03 - CORTE LONGITUDINAL DA QUADRA 2

SUBSOLO -3,50m
TÉRREO +0,00

1ºPAV. +3,60m
2ºPAV. +7,10m

3ºPAV. +10,60m
4ºPAV. +14,10m
5ºPAV. +17,60m

6ºPAV. +21,10m

7ºPAV. +24,60m

8ºPAV. +28,10m

9ºPAV. +31,60m
COBERTURA +35,10m

CL-02 - CORTE LONGITUDINAL SOBRE O BLOCO CIDADE

CORTE CL-03

CORTE CL-01

CORTE CL-02

PERSPECTIVAS:
1- Mostra a relação da praça 4 de fevereiro com a edificação.
2- Mostra a praia criada no parque urbano. Ao redor da praia é criado um passeio com escadaria, inter-
ligados com as rampas do edifício.
A praia virada para o edifício cria uma situação inusitada... Uma praia com fachada!!! Algo raro, visto 
que dá costas ao mar.

COMPARATIVO ENTRE A PROPOSTA DO AUTOR E A DO PODER PÚBLICO

Área de intervenção
O Fim Fortaleza de São Miguel

O InicioPraças e largos

Parque linear Linha da topografia (cidade alta) Acessos à avenida


