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Sobre Nós
About Us

pt

en

Somos uma empresa de consultoria orgulhosamente angolana, fundada
em 1989, com reconhecida experiência nas áreas de arquitectura e
engenharia, gestão e fiscalização de obras, ambiente, oil & gas, energias
renováveis e avaliações imobiliárias.

We proudly present ourselves as an Angolan consulting firm, founded in
1989, with renowned experience in the areas of architecture and
engineering, management and construction supervision, environment, oil
& gas, renewable energy and real estate appraisals.

Com sede em Luanda conseguimos assegurar uma cobertura técnica e
logística que abrange todo o território nacional.

Headquartered in Luanda, we are able to ensure technical and logistical
support nationwide.

Numa linha de crescimento sustentado, apostamos na qualidade e no
comprometimento com os nossos clientes e acreditamos que é na
modernização da nossa estrutura e na capacitação dos nossos recursos
humanos que conseguimos construir uma estrutura sólida, capaz de
responder com segurança aos desafios propostos pelos seus clientes.

Having in mind sustainable growth, with a focus on quality and on our
customers, we believe that through the modernization of our structure and
the training of our human resources it is possible to build a sound
structure and therefore to safely respond to the challenges presented by
the customers.

A nível internacional, a Soapro tem um conjunto de parceiros com
expertise em todas as nossas unidades de negócio, permitindo-nos
garantir que conseguimos responder a todo o tipo de projectos a nível
nacional e internacional.

At an international level, Soapro counts with a group of partners with
expertise in all our business areas, enabling us to respond to all types of
projects both at a national and international level.

É isto o que nos torna verdadeiramente diferentes.

And this is what makes us truly different.

Áreas de Negócios
Business Areas

ARQUITECTURA
& ENGENHARIA

GESTÃO &
FISCALIZAÇÃO

ARCHITECTURE
& ENGINEERING

MANAGEMENT
& CONSTRUCTION
SUPERVISION

•
•
•

Coordenação geral de projectos
Elaboração e modulação de Projectos BIM
Projectos de Arquitectura, Urbanismo e
Paisagismo
Projetos de Engenharia (Estruturas,
Hidráulica, Mecânica, Electricidade,
Segurança e Vias de Comunicação)
Projectos Industriais
Estudos de viabilidade técnica e financeira

•

General coordination of projects
Development and modulation of BIM
Projects
Architecture,
Urban
Planning
and
Landscaping Projects
Engineering
Projects
(Structures,
Hydraulics, Mechanics, Electricity, Safety
and Transport Routes)
Industrial Projects
Technical and financial feasibility studies

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gestão, coordenação e fiscalização de
obras
Realização de concursos e assessoria em
adjudicações e contratos
Estimativas orçamentais
Coordenação de segurança, higiene e
saúde no trabalho
Planos de prevenção e gestão de resíduos
de construção e demolição
Consultoria técnica
Management,
coordination
and
construction supervision
Carrying out tenders and advising on
adjudications and contracts
Budget estimates
Coordination of safety, hygiene and health
at work
Prevention and management plans for
construction and demolition waste
Technical consulting

AMBIENTE
ENVIRONMENT

•
•
•
•
•
•
•

Sustentabilidade e responsabilidade social
Estudos de impacte ambiental
Auditorias e monitorizações ambientais
Planos de gestão de resíduos
Ecologia, ruído, qualidade do ar e água
Planeamento e políticas sectoriais
Planos gerais de bacias hidrográficas

•
•
•
•
•
•
•

Sustainability and social responsibility
Environmental impact studies
Environmental audits and monitoring
Waste management plans
Ecology, noise, air and water quality
Sectoral planning and policies
General planning of river basins

Áreas de Negócios
Business Areas

ENERGIAS
RENOVÁVEIS

OIL & GAS

AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS

OIL & GAS

REAL ESTATE APPRAISALS

•

•

RENEWABLE
ENERGY
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Promotor
de
Projectos
de
Centrais
Fotovoltaicas
Consultor de Projectos em regime de IPP
(Produtor
Independente),
procura
de
financiamento
e
EPC
(Engineering,
Procurement & Construction)
Projectos de produção de energia fotovoltaica
em sistemas Off Grid / Microgrid
Operação e Manutenção (O&M) de Sistemas
de produção de energia
Auditorias e Gestão de Energia
Promoter of Photovoltaic Plant Projects
Project Consultant as an IPP (Independent
Producer),
funding
search
and
EPC
(Engineering, Procurement & Construction)
Photovoltaic energy production projects in offgrid/microgrid systems
Operation and Maintenance (O&M) of Power
Generation Systems
Energy Audits and Management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detalhe de projectos: brownfield | onshore |
offshore;
Avaliação e revisão de projectos: onshore |
offshore;
Coordenação com entidades externas;
Visitas e levantamentos de campo;
Supervisão de fabricação e instalação
metalomecânica de projectos: onshore |
offshore;
Gestão de contratos EPCI e EPCm;
Consultoria de gestão de projectos;
Análise de riscos ambientais e medidas de
mitigação;
Project detailing brownfield | onshore | offshore;
Project evaluation and review onshore| offshore;
Interface with external entities;
Site surveys;
Fabrication and installation supervision;
EPCI and EPCm contract management
Project management consultancy;
Environmental risks and mitigation measures;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Avaliação de património imobiliário – público e
privado
Avaliação de património de Fundos de
Investimento
Avaliação imobiliária para crédito hipotecário
Avaliação imobiliária no âmbito judicial –
partilhas e expropriações
Compra e venda de imóveis
Estudo económico e financeiro de projectos de
investimento
Real estate valuation - public and private
Valuation of investment funds’ assets
Real estate valuation for mortgage loan
processes
Judicial property valuation - shares and
expropriations
Real estate purchase and sale
Economic and financial study of investment
projects

Recursos Humanos
Human Resources
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Contamos actualmente com uma equipa de cerca de 100 colaboradores,
constituído por um vasto leque de técnicos com formação superior.

We currently count with a team of about 100 employees, consisting of a wide
range of technicians with academic qualifications.

Assente numa política de capacitação técnica de quadros, privilegiamos a
realização de formações internas e externas, contribuindo para o
desenvolvimento e integração de jovens angolanos que constituem a nossa base
de crescimento e sustentabilidade, onde cerca de 80% são de origem angolana.

Based on a policy of staff technical training, we are in favour of internal and
external training, contributing to the development and integration of young
Angolan people, who actually are our basis for growth and sustainability, where
about 80% are of Angolan origin.

Só com os melhores seremos os melhores.

Only with the best we will be the best.

GESTÃO & FISCALIZAÇÃO
MANAGEMENT AND SUPERVISION

SERVIÇOS PARTILHADOS
SUPPORT SERVICES

40%

15%

49%

TÉCNICOS MÉDIOS
TECNHICAL STAFF

OIL & GÁS
OIL & GAS

10%

ARQUITECTURA & ENGENHARIA
ARCHITECTURE & ENGINEERING

20%

GESTÃO
MANAGEMENT

5%

39%

EDUCAÇÃO SUPERIOR
HIGHER EDUCATION

AMBIENTE
ENVIRONMENT

10%

12%

OUTROS
OTHERS

Parceiros
Partners

Qualidade
Quality

pt

Estando inseridos em mercados cada vez
mais exigentes e competitivos, tornou-se
imperioso garantir as melhores práticas
da sua actividade, tendo como objectivo
primordial
prestar
um
serviço
reconhecido aos nossos clientes.
Com este propósito, elaborámos,
implementámos e certificámos em 2013
um Sistema de Gestão da Qualidade,
agora pela norma ISO 9001:2015, com
monitorização e Melhorias contínuas,
assente na seguinte Política da
Qualidade:
- Satisfação dos clientes
- Satisfação da empresa
- Satisfação dos colaboradores
- Satisfação dos parceiros e fornecedores
- Satisfação da sociedade

en

As part of an increasingly demanding
and competitive market, it is
imperative to ensure best practices in
its area, having as our main goal to
provide excellent customer service.
To this end, we designed, implemented
and certified a Quality Management
System in 2013, now according to ISO
9001:2015, with continuous monitoring
and improvements, based on the
following Quality Policy:
- Customer satisfaction
- Company satisfaction
- Employee satisfaction
- Partner and supplier satisfaction
- Society satisfaction

Certificação Ambiental
Environmental Certification

pt
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Somos uma empresa de referência e
reconhecida no mercado Angolano
pela sua actividade na área de
Consultoria Ambiental. A nossa
capacidade técnica e profissional foi
atestada pelo Ministério do Ambiente,
que no seu poder de órgão regulador
das actividades ambientais, atribuiunos o seguinte certificado:

We are a leading and renowned
company in the Angolan market
within
the
Environmental
Consultancy area. Our technical and
professional capacity has been
attested by the Ministry of
Environment, which, in its regulatory
power in the environmental field,
awarded us the following certificate:

- Certificado de Registo de Consultor
Ambiental (Decreto - Lei 59/07 de 13 de
Julho)

Registration
Certificate
of
Environmental Consultant (Decreelaw 59/07 of 13 July)

Perito Avaliador de Imóveis
Expert Evaluator of Buildings
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Encontramo-nos inscritos na Comissão
de Mercado de Capitais – CMC como
Perito Avaliador de Imóveis de
Organismos de Investimento Colectivo
(OIC)
Imobiliários
sob
o
nº
0008PAIDSOICCMC/12-14.

We are registered in the Capital
Markets Commission - CMC as a
Valuation Expert of Real Estate
Collective Investment Undertakings
under
the
number
0008PAIDSOICCMC/12-14.

Estabelecemos uma parceria com a VPM,
empresa vocacionada para a prestação
de serviços nas áreas de Consultoria e
Avaliação Imobiliária, com o objectivo
principal de garantir aos clientes o maior
retorno e segurança nos investimentos
imobiliários. Formada por uma equipa
com formação base em engenharia civil e
complementar em Avaliação Imobiliária,
a VPM encontra-se presente em Portugal,
Angola e Moçambique, tendo adquirido
uma vasta experiência neste sector.

We have established a partnership
with VPM, a company dedicated to
providing services in the areas of Real
Estate Consultancy and Valuation,
with
the
main
objective
of
guaranteeing that clients get the
highest return and security in real
estate investments. Formed by a team
with specific training in civil
engineering and additionally in real
estate valuation, VPM is present in
Portugal, Angola and Mozambique,
having vast experience in this sector.

Registo Ministério dos Petróleos
Ministry of Petroleum Registration

pt

Criamos em 2016 uma unidade de
negócio de prestação de serviços ao
sector petrolífero para o fornecimento,
montagem,
comissionamento
e
manutenção de medidores fiscais
offshore e onshore, actividade esta
reconhecida pelo Ministério dos
Petróleos, que no seu poder de órgão
regulador das actividades no sector
petrolífero
atribui
o
seguinte
certificado:
Certificado de Registo Nº 55862/2017
da SOAPRO como Prestador de
Serviços e fornecimento de bens para
exercício da actividade de Manutenção
e Calibração de Medidores Fiscais de
Crude e Gás. (Decreto-Lei nº 48/06 de
01 de Setembro de 2006)

en

In 2016, we created a business unit in
order to provide services to the oil
sector for the supply, assembly,
commissioning and maintenance of
offshore and onshore fiscal meters,
an activity recognized by the Ministry
of Petroleum, which, in its regulatory
power for activities in the oil sector,
grants the following certificate:
Registration
Certificate
No.
55862/2017 of SOAPRO as a Service
Provider and goods supplier for the
Maintenance and Calibration of
Crude and Gas Fiscal Meters.
(Decree-law no. 48/06 of 01
September 2006)

Registo ANPG
ANPG Registration

pt

Estamos também registados desde
2022, na Agência Nacional de Petróleo,
Gás
e
Biocombustíveis,
como
Fornecedores de Bens e Serviços ao
Sector de Petróleo e Gás em Angola.
Este certificado foi emitido nos termos
do artigo 23º do Decreto Presidencial
nº 271/20, de 20 de Outubro

en

We are also registered since May
2022, with the National Oil, Gas and
Biofuels Agency, as Suppliers of
Goods and Services for the Oil and
Gas Sector in Angola.
This certificate was issued in
accordance with article 23 of
Presidential Decree No. 271/20, of
October 20.

Portfólio
Portfolio
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Principais Trabalhos
Main Projects
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Procuramos ser os melhores em todas as nossas áreas de negócios
com a ambição de criar impacto juntos dos melhores e mais
exigentes clientes.

We aim to be the best in all our business areas with the ambition to
make an impact on the best and most demanding customers.
It is with pride and a sense of responsibility that we share the different
areas where we work: environment, real estate valuation, office
buildings, institutional buildings, multi-purpose buildings, housing,
hotels and restaurants, industry, airport infrastructure, port
infrastructure, public infrastructure, road infrastructure, oil facilities,
schools, planning, services, health units, among many others.

É com orgulho e sentido de responsabilidade que partilhamos que
as nossas intervenções abrangem áreas distintas como: ambiente,
avaliação de imóveis, edifícios de escritórios, edifícios institucionais,
edifícios multiusos, habitação, hotelaria e restauração, indústria,
infra-estruturas aeroportuárias, infra-estruturas portuárias, infraestruturas públicas, infra-estruturas rodoviárias, instalações
petrolíferas, instituições escolares, planeamento, serviços, unidades
de saúde entre muitas outras

Legenda / Legend
Nome Cliente / Client Name

Local do projecto / Project site

Data / Date

Outros Dados / Other data

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Fabrica de Medicamentos
Medicines Factory
Áreas de Intervenção / Intervention areas

AMFAB
Luanda, Angola
em curso
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estrutura / structure
inst. hidráulicas / hydraulic eng.
inst. eléctricas / electrical eng.
comunicação e controlo / cc system
segurança contra incêndios / fire system
inst. mecânicas / mechanical eng.
vias de comunicação / roads design

O Projecto de um Complexo Industrial destinado à produção de medicamentos promovido
pela AMFAB, será implementado num lote de terreno no Polo de Desenvolvimento
Industrial de Viana, no Município de Viana, Província de Luanda.
O complexo industrial implantado numa área de 1,46 hectares, abrangia diversos edifícios:
Portaria, Edifício de Serviços, Edifício fabril General OSD, Edifício fabril “Beta OSD”, Área
técnica e Edifício de Armazém de solventes.
Cada um dos edifícios foi desenvolvimento segundo as normas de instalações de produção
de medicamentos que exigem um conjunto de especificidades muito próprias.
The Project for an Industrial Complex for the production of medicines promoted by AMFAB,
will be implemented on a plot of land in the Industrial Development Pole of Viana, in the
Municipality of Viana, Province of Luanda. The industrial complex located in an area of 1.46
hectares, covered several buildings: Entrance, Services Building, General OSD factory
building, “Beta OSD” factory building, Technical area and Solvents Warehouse Building. Each
of the buildings was developed according to the standards of drug production facilities that
require a set of very specific features.

Posto de abastecimento - CAMAMA
TotalEnergies

Áreas de Intervenção / Intervention areas

PA Camama
Luanda, Angola
2021-2022
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas / hydraulic eng.
inst. eléctricas / electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

O Projecto do posto de abastecimento TotalEnergies – Camama, foi construído de raiz na
Estrada de Camama, Luanda, entre as instalações da ENDE e Angola Telecom no Golfe 2.
O programa do posto foi ordenado em várias zonas funcionais, com implantações
independentes, garantindo ao utente um simples e cómodo acesso e utilização ordenada a
cada serviço, de acordo com o seguinte: 3 ilhas cobertas de abastecimento de veículos
ligeiros; Edifício de Apoio com Loja mobility de 60 m2; Parque de Estacionamento de
veículos ligeiros; Zona de ar; 3 Tanques de combustível com 45.000 litros de capacidade;
Edifício Técnico, incluindo Grupo Gerador de Emergência; Zona para resíduos sólidos
urbanos; Zona para areias limpas e areias contaminadas; Estação de Serviço; Arco de
Lavagem descoberto (Car Wash); Zona de aspiração de veículos.
The TotalEnergies Petrol Station Project – Camama, was built from the ground up in
Camama road, in Luanda, between the facilities of ENDE and Angola Telecom in Golf 2.
The station's program was organized into several functional areas, with independent
installations, guaranteeing the users a simple and comfortable access and orderly use of
each service, according to the following: 3 covered supply pump islands for lightduty
vehicles; A Commercial Building with a 60 m2 Mobility Store; A Car park for lightduty
vehicles; An air pump zone; 3 fuel tanks with 45,000 liters capacity; A Technical Building,
with an Emergency Generator Set; An area for urban solid waste; A section for clean sands
and another for contaminated sands; A Service station; An uncovered Car Wash Arch; A
vacuum cleaning car zone.

Hospital de Saurimo
Saurimo Hospital

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Clinica Sagrada Esperança
Saurimo, Angola
2020
Em curso / Ongoing

•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
equip. médico / medical equipment layout

Inserido dentro da Área A, o hospital é constituído por nove edifícios para as funções
hospitalares principais, e dois edifícios de menor escala para funções de apoio. A
disposição destes edifícios e o programa que lhes diz respeito, visa a melhor solução
funcional dada a natureza do projecto em causa. Apresentam-se os seguintes edifícios:
Edifício 1: administração e refeitório; Edifício 2: centro de formação; Edifício 3: ambulatório
e urgências pediátrica – adultos; Edifício 4: bloco operatório e unidade de cuidados
intensivos; Edifício 5: maternidade e cuidados neonatais; Edifício 6: unidade de
internamento pediátrica – adultos; Edifício 7: oftalmologia, medicina dentária e medicina
física e reabilitação; Edifício 8: hemodiálise e casa mortuária; Edifício 9: serviços centrais de
apoio; Edifício 10: equipa de ambulâncias.
Inserted within Area A, the hospital consists of nine buildings for the main hospital functions,
and two smaller-scale buildings for support functions. The layout of these buildings and the
correspondent program, aims at the best functional solution given the nature of the project in
question. The following buildings are presented:
Building 1: administration and cafeteria; Building 2: training center; Building 3: outpatient
and pediatric emergencies - adults; Building 4: operating theater and intensive care unit;
Building 5: maternity and neonatal care; Building 6: pediatric inpatient unit - adults; Building
7: ophthalmology, dental medicine and physical medicine and rehabilitation; Building 8:
hemodialysis and mortuary; Building 9: central support services; Building 10: ambulance
team.

Adaptação de Nave Industrial (Candy Factory)
Industrial Building Adaptation (Candy Factory)
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Candy Factory
Luanda, Angola

•
•

arquitectura / architecture
estrutura / structure

2021
Outros Dados / Other data

O projecto de adaptação de um armazém fabril, sito Zona Económica Especial em Viana
(Luanda), foi desenvolvido tendo em consideração as instalações e infraestruturas
existentes, ou seja, tanto a arquitectura como a estrutura foram organizadas para uma fácil
adaptação que não implicasse intervenções mais profundas e complexas no armazém
existente.
O layout dos espaços que sofreram a adaptação foram desenvolvidos conforme as
necessidades do cliente: adição de balneários, escritórios, salas de reuniões e formações,
entre outros.
The project to adapt a factory warehouse, located in the Zona Económica Especial in Viana
(Luanda), was developed taking into account the existing facilities and infrastructure, that is,
both the architecture and the structure were organized for an easy adaptation that did not
imply more deep and complex in the existing warehouse. The layout of the spaces that
underwent adaptation were developed according to the client's needs: addition of changing
rooms, offices, meeting and training rooms, among others.

Fabrica de TV NOAH
NOAH’s Tv Factory
Áreas de Intervenção / Intervention areas

GV+A Arquitectos
Luanda, Angola
2021
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

Estrutura / strutural eng.
electricidade / electric eng.
hidráulica / hydraulic eng.
sistema de comunicação e controlo / cc system
segurança contra incêndios / fire safety system

O projecto de arquitectura das instalações da Fábrica de televisões da marca NOAH, a ser
implantada na zona do Morro Bento (Samba, Luanda), foi desenvolvido pela GV+Arquitectos
e os projectos de especialidades estruturados tendo em consideração as necessidades e
especificações para o funcionamento desta unidade fabril.
O edifício de três pisos abrange diversos departamentos: comercial, administração,
armazém e montagem, instalações de apoio (instalações sanitárias, refeitório, cozinha,
entre outros) e o seu espaço exterior contempla parque de estacionamento, zona de carga
e descargas e os edifícios de controlo de acesso ao espaço desta unidade fabril.
The architectural design of the facilities of the NOAH TV factory, to be installed in Morro Bento
(Samba, Luanda), was developed by GV+Arquitectos and all the infrastructures design were
structured taking into account the needs and specifications for the operation of this factory
unit. The three-storey building comprises several departments: commercial, administration,
warehouse and assembly, support facilities (sanitary facilities, cafeteria, kitchen, among
others) and its outdoor space includes a car park, loading and unloading area and control
buiding to acess the space of this factory unit.

Complexo Comercial Patriota
Patriota Shopping
Private, Angola
Luanda, Angola
2018 - 2019

Arquitectura / architecture
Estruturas / structures
Inst. hidráulicas hydraulic eng.
Inst. eléctricas electrical eng.
Inst. mecânicas / mechanical eng.

Em curso/ Ongoing

Complexo comercial com características únicas em Luanda, baseado em comércio de rua
num recinto exclusivamente pedonal. As 120 lojas (100m2 cada) estão organizadas em dois
níveis de galerias exteriores cobertas que interligam os quatro blocos que constituem o
complexo. Ao nível térreo, para além das lojas, o complexo inclui áreas de restauração com
esplanadas, praças exteriores para a realização de feiras, eventos promocionais ou
exposições. Inclui ainda um anfiteatro exterior de 220 lugares para a realização de
espectáculos ou outro tipo de evento .Dispõe também de cerca de 240 lugares de
estacionamento.
As áreas ajardinadas e a arborização das praças conferem ao complexo um ambiente
aprazível e convidativo a passeios e permanência.
Commercial complex with unique characteristics in Luanda, based on street commerce in an
exclusively pedestrian precinct. The 120 stores (100m2 each) are organized into two levels of
covered outdoor galleries connecting the four blocks that make up the complex. On the
ground floor, in addition to the shops, the complex includes dining areas with terraces,
outdoor squares for fairs, promotional events or exhibitions. There is also a 220-seat outdoor
amphitheater for concerts or other events. It has also about 240 parking spaces.
The gardened areas and the greenery of the squares give the complex a pleasant and inviting
environment for walking and permanence.

Novo Datacenter ITA
New Datacenter ITA
Internet Technologies Angola
Luanda, Angola
2018 - 2019

Arquitectura / architecture
Estruturas / structures
Inst. hidráulicas hydraulic eng.
Inst. eléctricas electrical eng.
Inst. mecânicas / mechanical eng.
Gestão de obra / const. management
Fiscalização de obra / const. supervision

Inserido no pólo de telecomunicações da ITA, o novo Datacenter é um edifício de carácter
técnico destinado a albergar bases de dados de instituições ou empresas – serviços
públicos, bancos, empresas de telecomunicações, etc. Como tal, foi dotado das medidas
de segurança e controlo adequadas à relevância dos dados e informação que alberga e
guarda.
As áreas técnicas são complementadas por salas de trabalho destinadas às instituições,
serviços ou empresas utilizadoras deste Datacenter.
Housed in ITA's telecommunications hub, the new Datacenter is a technical building designed
to house databases of institutions or companies - utilities, banks, telecommunications
companies, include the relevance of the data and information it stores.
As technical areas are complemented by workrooms protected by institutions, services or
companies used in this datacenter.

Projecto de Saneamento e Expansão
de Abastecimento de Água no Sumbe
Sumbe Sanitation System and Water Supply
Network
Ministério de Energia e Águas
(MINEA)

Estudo de Impacte Ambiental e Social /
Environmental and Social Impact Study

Cuanza-Sul, Angola

Concepção hidráulica/ hydralics design

2017-2022

Gestão de obra / const. management
Fiscalização de obra / const. supervision

Financiado pelo Banco Africano de
Desenvolvimento / Funded by the
African Development Bank

Sistema de saneamento de águas residuais domésticas da cidade do Sumbe e expansão da
rede de abastecimento de água existente, constituído por :
• Rede de drenagem de águas residuais (37 km) e Estações Elevatórias (5);
• Estação de tratamento de águas residuais (ETAR) para 60.000 hab;
• Expansão da rede de abastecimento existente, com mais de 3000 ligações domiciliárias;
• Laboratório de análises.
Sumbe city sewage system and expansion of existing water supply network, consisting of :
• Sewage network (37 km) and Pumping Station (5);
• Wastewater Treatment Plant (WTP) for 60,000 ha;
• Water mains and expansion of the water supply network, with more than 3,000 household
connections;
• Laboratory for analysis.

Escola Secundária Mutu Ya kevela
Mutu Ya kevela Secondary School

Ministério da Educação
Luanda, Angola
2012 - 2016

Arquitectura / architecture
Estruturas / structures
Inst. hidráulicas / hydraulic eng.
Inst. eléctricas / electrical eng.
Gestão de obra / const. management
Fiscalização de obra / const. supervision

A reabilitação da Escola Secundária Mutu ya Kevela enquadra-se no programa de
modernização e requalificação promovido pelo Ministério da Educação de Angola. O
projecto contempla o edifício existente, a criação de duas portarias e edifício técnico, e um
parque de estacionamento em altura, adaptando esta instituição de ensino às novas
necessidades educativas de acordo com a Lei de Bases do Sistema de Educação.
The rehabilitation of the Mutu ya Kevela school fits in the modernization program promoted
by the Angolan Ministry of Education. The project includes the existing building, the creation of
two ordinances, a building for technical issues and a car park, adapting this school to the new
laws launched by the angolan government for the educational system.

Lotes da Baía de Luanda
Luanda’s Bay Lots

Baía de Luanda

Avaliação Imobiliária / Real Estate Appraisal

Luanda, Angola
2020

A avaliação imobiliária feita para a Baía de Luanda abrange um conjunto de 31 parcelas de
terrenos situados na Baía e Ilha de Luanda.
This assessment was requested by Luanda’s Bay include a set of 31 plots of land located in
Luanda Bay and Ilha de Luanda.

Património Fundo Atlântico Property
Heritage Fund Atlantic Property

Fundo Atlântico Property

Avaliação imobiliária / Real estate appraisal

Luanda, Angola
2020

A avaliação imobiliária do património do Fundo Atlântico Property pretende determinar o
valor de um conjunto de imóveis e bens que pertence a entidade: fracções e totalidade de
edifícios ou conjuntos comerciais, projectos imobiliários e terrenos.
• Fracções de escritórios da Cidade Financeira;
• Fracções do Mix Center
• Sede do BMA Chicala
• Edifício Robert Hudson – Baixa de Luanda
• Projecto Rainha Ginga
This assessment from the heritage Fund Atlantic Property aims to determine the value of the
properties that belongs to the Fund: buildings or comercial complexes fractions or total area,
real estate project and lands.
• Offices fractions of Cidade Financeira;
• Offices and Comercial fractions of Mix Center
• Headquarters of BMA Chicala
• Robert Hudson Building – Downtown
• Rainha Ginga Project

Banco Millennium Atlântico
Millennium Atlantic Bank

Banco Millennium Atlântico

Avaliação imobiliária / Real estate appraisal

Luanda, Angola
2019-2020

A avaliação imobiliária do património do Banco Millennium Atlântico determinou o
valor dos seguintes bens:
• 42 Imóveis
• Armazém Kinda Home
• Terreno de 4 HA Município do Chitato
• Moradia Mussulo
• Riviera Atlantico D3 N35
• 21 Imóveis
• Xayevalas
• SDC
• 81 Imóveis
• Terreno Kikuxi
• Prédio Número 1024 – Ingombotas
• Terreno Rústico em Talatona
The real estate valuation of Banco Millennium Atlântico's assets determined the value of
the following assets: 42 properties, Kinda Home Storage, Terrain 4HA Municipio do
Chitato, House Mussulo, Riviera Atlantico D35 N35, 21 properties, Xayevalas, SDC, Terrain
Kikuxi, Buildin number 1024 – Ingombotas, Rustic Land in Talatona

Património Casa Americana
Heritage American House

Casa Americana

Avaliação Imobiliária / Real Estate Appraisal

Luanda, Angola
2019

A avaliação patrimonial com base nos levantamentos topográficos dos terrenos
pertencentes a Casa Americana em Luanda, Malanje, Huambo e Benguela.
• Terreno em Luanda – Universidade Lusíada
• Edifício em Malanje
• Universidade Lusíada do Huambo
• Oficinas da Policia no Huambo
• Terreno “A” – ISPLB (Benguela)
• Terreno “B” (Benguela)
• Terreno “C” (Benguela)
• ISPLB (Lobito)
The patrimonial evaluation based on the topographic surveys of the lands belonging to Casa
Americana in Luanda, Malanje, Huambo and Benguela.
• Terrain in Luanda – Lusiada University
• Building in Malanje
• Lusiada University in Huambo
• Police Workshops in Huambo
• Terrain “A” – ISPLB (Benguela)
• Terrain “B” (Benguela)
• Terrain “C” (Benguela)
• ISPLB (Lobito)

Escritórios Largo do Kinaxixi
Kinaxixi Offices

Áreas de Intervenção / Intervention areas

COCHAN- Kinaxix Empreendimentos
Luanda, Angola

•

Projecto de Arquitectura e decoração /
Architecture and decoration project

2015
Outros Dados / Other data

Projecto de arquitectura interior e decoração de um escritório com 1,620 m2 de área,
situado no largo do Kinaxixi – Luanda, foi desenvolvido ao nível do estudo prévio, tendo em
conta os mais elevados critérios de qualidade e elegância, que se reflectem num estilo
moderno e cosmopolita.
O programa funcional é composto pelo Lobby, um gabinete para o presidente, uma sala de
reuniões para presidência, 2 Gabinetes para administradores, zona do secretariado,
boardroom, sala de reuniões, 4 Gabinetes sénior Opensace e áreas de apoio – instalações
sanitárias e copas.

Forno 4 da Fábrica
Da Nova Cimangola
Oven 4 from Nova Cimangola Factory

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nova Cimangola, SA
Luanda, Angola
2010 - 2018
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

O Estudo de Impacte Ambiental da fábrica de cimentos e pedreira da Nova Cimangola teve
como objectivo a identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais
resultantes da construção e exploração do forno IV, no sentido de estabelecer medidas
minimizadoras ou compensatórias dos impactes negativos significativos, que permitissem
um bom enquadramento ambiental do projecto.
The Environmental Impact Study of the Nova Cimangola’s cement factory and quarry had the
objective of identify, characterize, and evaluate the environmental impacts resulting from
the construction and exploration of the project for the kiln 4, in order to establish mitigating
or compensatory measures for the significant negative impacts, that would allow a good
environmental framework of the project.

Reabilitação da Sede da Sonangol
Distribuidora
Rehabilitation of Sonangol Distribuidora's
Headquarters

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Sonangol Distribuidora, lda
Luanda, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2010-2013
Outros Dados / Other data

Reabilitação da Sede da Sonangol Distribuidora, situada na Mutamba, adaptando o edifício
construído na década de 1960 às necessidades actuais.
O edifício tem 9.866m2 de área bruta de construção e é constituído por cave, embasamento
comercial, entre-piso, seis pisos de escritório e um espaço de logradouro interior.
O escopo dos trabalhos desenvolvidos implicou a criação de 400 postos de trabalho, um
estacionamento, cozinha, refeitório, ginásio, biblioteca e salas de formação. Os sistemas de
instalações especiais forma adaptados ás novas necessidades.

Plano geral de gestão integrada de
recursos hídricos do Rio Zambeze
Comprehensive Water Resources Management
Plan for the Zambezi River

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério da Energia e Águas
Moxico/Cuando-Cubango, Angola

•

Consultoria Ambiental / Environmental Consulting

2013-2017
Outros Dados / Other data

O Plano Geral de Gestão Integrada de Recursos Hídricos (PGGIRH) do Rio Zambeze
abrange a sua bacia em território angolano numa extensão de 150 000 km2. Os principais
objectivos deste plano incluem: assegurar o abastecimento de água a toda a população;
prevenir e mitigar os efeitos das cheias e secas; assegurar a disponibilidade de água para os
diferentes sectores de actividades socio-eonómicas e recuperar a qualidade das águas
superficiais e subterrâneas. Este estudo contempla quatro fases, desde a caracterização e
diagnóstico da situação existente até à consolidação do respectivo plano. Em paralelo
com o PGGIRH decorrerão os processos de Avaliação Ambiental Estratégica e de
Participação da Comunidade.
The General Plan on Integrated Water Resources Management (PGGIRH) covers the Zambeze
river basin in angolan territory, which covers approximately 260 000 km2. The main
objectives of this plan include: ensuring the water supply to population; prevent and mitigate
the effects of floods and droughts; ensure the availability of water for different sectors of
socio-economic activities and restore the quality of surface and groundwater. This study
contemplates four phases, from the characterization and diagnosis of the situation to the
consolidation of the respective plan. In parallel with the PGGIRH derive the processes of
Strategic Environmental Assessment and Community Participation.

Projecto Falcão II
Falcão Project II

SONANGOL
Zaire, Angola
2021 –

Serviços de Suporte à Gestão de Contrato e
Fiscalização da Engenharia,
Aprovisionamento, Construção e
Comissionamento (EPCC)
Support Services for Contract Management
and Supervision of Engineering,
Procurement, Construction and
Commissioning (EPCC)

De forma a poder aumentar o fornecimento de gás à Central de Ciclo Combinado do Soyo, a
Sonangol vai implementar a Fase 2 do projeto Falcão, que passa pela execução da
engenharia de detalhe, aprovisionamento e a construção e instalação de equipamento
diverso para a remoção e descarte de líquidos presentes no gás, proveniente de duas fontes
distintas de gás na fábrica do ALNG, permitindo assim a entrega de gás adequado para
utilização nas turbinas.
In order to increase the supply of gas to the Soyo Combined Cycle Power Plant, Sonangol will
implement Phase 2 of the Falcão project, which involves the execution of detailed
engineering, procurement and the construction and installation of different equipment for
removal and disposal of liquids present in the gas, from two different gas sources at the ALNG
plant, thus allowing the delivery of gas suitable for use in the turbines.

Barcaça Central de Produção e
Fornecimento de Energia Eléctrica
Central Barge for Electricity Production and Supply
Empresa Nacional de
Electricidade, EP

Estudo de Impacte Ambiental /
Environmental Impact Study

Luanda / Angola
2011-2012

A Barcaça Central enquadra-se no projecto governamental “Geração Urgente de Luanda”, o
qual tem como objectivo atenuar as dificuldades energéticas da área metropolitana
de Luanda num curto espaço de tempo. A Barcaça Central é constituída
por um conjunto de três barcaças flutuantes, das quais duas produzem energia e uma
(barcaça tanque) armazena o combustível. O projecto intenta ampliar a capacidade
de produção eléctrica injectando na rede nacional eléctrica cerca de 138 MW, com vista à
atenuação do défice verificado na distribuição de energia eléctrica na capital.
The The Main Floating Barge is part of the government project “Urgent Generation Luanda”,
which aims to mitigate in a short period of time, the energy problems encountered
in the metropolitan area of Luanda. The project comprises three floating barges, in which two
produce energy and one (tank barge) stores the fuel. The project intends to expand the
production capacity by injecting to the existing electric domestic network around 138 MW,
with a view to attenuate the deficit in the electricity supply to the capital.
.

Estudo de Impacte Social do Soyo
Soyo's Social Impact Study
Oil&Gas Company

Estudo de Impacte Social / Social Impact
Study

Soyo, Angola
2014

O objectivo do estudo foi caracterizar o município do Soyo a nível socioeconómico,
identificando os principais parâmetros do desenvolvimento local/regional, mediante a
análise de um conjunto de indicadores estatísticos disponíveis na página electrónica do
Instituto Nacional de Estatística e em informação constante em publicações oficiais, bem
como no resultado de inquéritos realizados a uma amostra de agregados familiares e em
entrevistas realizadas a um conjunto de “stakeholders” locais (representantes do Governo
Provincial, dos Departamentos e Repartições nas áreas da Saúde, Educação, Agricultura,
Pescas e Ambiente, da Administração Municipal, das Administrações Comunais, das
Direcções de Escolas e “Sobas”, etc.).
The aim of the study was to characterize Soyo municipality at a socioeconomic level,
identifying the principal determinants of local/regional development, through the analysis of
a series of statistical indicators available on the website of the National Institute of Statistics
(INE) and information presented in official publications, as well as the output of survey
questionnaires applied to a sample of households and interviews conducted to a number of
local stakeholders (representatives of the Provincial Government, Departments and Divisions
in the areas Health, Education, Agriculture, Fisheries and Environment, the Municipal
Administration, Communal Administrations, School Boards, traditional authorities (Sobas),
etc.).

Supervisão Ambiental da Remediação
de Solos Contaminados
Environmental Supervision of Contaminated Soil
Remediation
Esso Exploration Angola

Supervisão Ambiental
Environmental Supervision

Luanda, Angola
2013

Supervisão ambiental da remediação do solo de uma área com 139 m2
anteriormente ocupada por um estaleiro industrial, potencialmente contaminada
por compostos orgânicos (HPT/HPA).
A remediação do solo teve por objectivo a alteração do seu uso para outros fins.
Durante a desmobilização e a remediação ambiental, os trabalhos foram
acompanhados por técnicos especializados para assegurar que as actividades de
remediação fossem adequadamente conduzidas, garantindo que as análises ao solo
estavam a ser desenvolvidas de acordo com o Plano de Monitorização previamente
definido.
Environmental supervision of an area with approximately 139 m2, previously used as
an industrial yard and potentially contaminated with organic compounds (TPH/PAH).
The purpose of the remediation activities was to change the land use. During the
demobilization and environmental remediation, specialized technicians witnessed
the activities to ensure that the remediation works and soil analysis were being
carried out according to the Monitoring Plan.

EIAS da Refinaria de Cabinda
ESIA of Cabinda Refinery

CABINDA OIL REFINERY, LDA.
Cabinda, Angola

Estudo de Impacte Ambiental e Social/
Environmental and Social Impact Study

2020
Em curso/ Ongoing

O Estudo de Impacte Ambiental e Social do Projecto da Refinaria de Cabinda, teve por
objectivo identificar os aspectos relevantes que permitiram enquadrar ambientalmente o
projecto e garantir a sua boa gestão ambiental durante as fases de construção e operação.
Na fase de operação, a Refinaria terá um impacte positivo muito significativo a nível
Provincial, principalmente pela geração de empregos e dinamização do sector económico,
e a nível Nacional, pela redução da dependência do País da importação de produtos
refinados, contribuindo para a diversificação da economia.
The Environmental and Social Impact Study of the Cabinda Refinery Project, had as main
objective to identify the relevant aspects that would allow the project to be framed in the
environment and guarantee its good environmental management during the construction
and operation.
In the operation phase, the Refinery will have a very significant positive impact at the
Provincial level, mainly by generating jobs and boosting the economic sector, and at the
National level, by reducing the Country's dependence on imports of refined products,
contributing to the diversification of the economy.

EIASS do Projecto de desenvolvimento da produção
inicial de Agogo
ESHIA of the Agogo Early Production Project

PROGER / ENI

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Block 15/06 – West Hub, Angola

•
•

Revisão técnica / Technical revision
Tradução / translation

2019
Concluído/ Concluded

O campo de Agogo localiza-se no Bloco 15/06, a aproximadamente 180 km de distância da
costa e a cerca de 15-17 km das instalações submarinas ligadas à unidade flutuante de
produção, armazenamento e transferência (FPSO) N´Goma (Pólo Oeste).
O projecto prevê a perfuração e completação de quatro poços, dois dos quais poços de
produção, um poço de injecção de água e um poço de injecção de gás.
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, Social e de Saúde (EIASS) do projecto de
desenvolvimento da produção inicial de Agogo, a Soapro efectuou a revisão técnica do
estudo e a respectiva tradução.
The Agogo field is located in Angola Block 15/06 approximately 180 kilometres off the coast
and about 15-17 kilometres west from the subsea facilities connected to NGOMA FPSO (West
Hub).
The project foresees the drilling and completion of four wells, two of which are production
wells, a water injection well and a gas injection well.
As part of the Environmental, Social and Health Impact Assessment (ESHIA) of the Agogo Early
Production project, Soapro carried out the technical revision of the study and its translation.

EIAS do Estudo Sísmico dos Blocos 49
& 50
ESIA of the Seismic Study of Blocks 49 & 50
INTEGRAL OIL SERVICES, Lda.

Estudo de Impacte Ambiental
Environmental Impact Study

Bengo, Angola
2019
Concluído/ Concluded

O Estudo de Impacte Ambiental e Social (EIAS) refere-se ao Projecto de Aquisição
Tridimensional (3D) de Dados Sísmicos nos Blocos 49 e 50, em águas marítimas
ultraprofundas em Angola, proposto pela INTEGRAL OIL SERVICES, Lda. (IOS).
As actividades de prospecção sísmica consideradas (incluindo as actividades de suporte
logístico) serão localizadas e de curta duração. No entanto, estas serão potencialmente
geradoras de determinados impactes ambientais, os quais podem ser minimizados através
da adopção de um conjunto de medidas de cariz, ambiental e de segurança, tal como
proposto no EIAS, tornando diminutos ou mesmo nulos os respectivos impactes residuais.
The Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) refers to the Three-Dimensional (3D)
Seismic Data Acquisition Project in Blocks 49 and 50, in ultra-deep maritime waters in Angola,
proposed by INTEGRAL OIL SERVICES, Lda. (IOS).
The seismic exploration activities considered (including logistical support activities) will be
localized and of short duration. However, these activities will potentially generate certain
environmental impacts, which can be minimized by the adoption of a set of environmental
and safety measures as proposed in the EIS, making the respective residual impacts small or
even null.

FPSO Xikomba
FPSO Xikomba

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nova Cimangola, SA
Luanda, Angola

•

Auditoria Ambiental / Environmental Audit

2010 - 2018
Outros Dados / Other data

O FPSO Xikomba é uma embarcação equipada com turret, equipamento de processamento
de petróleo e gás, tanques de armazenamento de petróleo e equipamento de injecção de
água e gás. A auditoria ao FPSO teve como intuito analisar os procedimentos ambientais
das actividades desenvolvidas na fase de abandono e verificar a aplicação da legislação em
vigor e das boas práticas desta indústria. Na visita efectuada e na consulta dos documentos
disponibilizados, conclui-se que os procedimentos na gestão de resíduos, bem como no
transporte e eliminação de NORM’s durante as descargas operacionais e nos derrames que
possam ocorrer, cumprem a legislação em vigor e o estipulado no Relatório de Materiais
Radioactivos Naturais (NORM) - Procedimentos e Directrizes.
The FPSO Xikomba is a vessel equipped with a turret, processing equipment for oil and gas,
oil storage tanks and equipment for water injection and gas. The audit on the FPSO
was performed in order to verify the procedures in environmental activities in the process of
abandonment and assess compliance with current legislation and good practice in the
industry. In the visit to the FPSO and consultation of documents available, it was found that
the procedures carried out in waste management, transport and disposal of NORM for
operational discharges and spills that may occur, comply
with current legislation and stated in the Report for Naturally Ocurring Radioactive Materials
(NORM) - Procedures and Guidelines.

Reabilitação da Barragem da
Matala
Rehabilitation of the Matala Dam
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•

Estudo de Impacte Ambiental / Environmental
Impact Study

2017
Outros Dados / Other data

O projecto de reabilitação da Barragem da Matala, construída em 1959, permite aumentar a
produção de energia eléctrica e melhorar as condições de utilização da água retida na
albufeira para utilização numa vasta área de regadio, além de proporcionar maiores
condições de segurança às populações no que respeita ao escoamento dos caudais de
cheia. O Estudo de Impacte Ambiental analisou as consequências deste projecto e concluiu
que os impactes negativos são integralmente contrabalançados pelos impactes positivos
gerados.
The rehabilitation project of the Matala’s dam – built in 1959 – increases the production of
electricity and improves the conditions to use retained water in a wide area of irrigated land.
It also provides more safety conditions to population in what regards the disposal of the flow
of full. The Environmental Impact Study examined the consequences of this project and
concluded that the negative impacts are fully offset by the positive impacts generated.

Porto de Cabinda
Port of Cabinda

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nova Cimangola, SA
Luanda, Angola

•

Avaliação Imobiliária / Real Estate Appraisal

2010 - 2018
Outros Dados / Other data

O imóvel avaliado está situado na Rua do Comércio em Cabinda. De acordo com a Certidão
do artigo N.º 2400, o mesmo é constituído pelo seguinte conjunto de edifícios:
Edifício DOP, Edifício de Apoio Combustível, Edifício Administrativo Novo + Gabinetes
circundantes, incluindo estacionamento; Edifício Administrativo Antigo + Gabinetes
circundantes, incluindo estacionamento e Outros; AGT – Alfândega e Escritórios; Armazéns;
Posto Médico; CVAPP e Polícia Fiscal; Oficinas; ATM; Gare Marítima; Nova Ponte Cais e
Outros.
The property is located at Rua do Comércio in Cabinda. According to the Certificate of Studies
No. 2400, it is constituted by the following set of buildings:
DOP Building, Fuel Support Building, New Administrative Building + Enclosures surrounding,
including parking; Old Administrative Building + Enclosed Offices, including Parking and
Other; AGT - Customs and Offices; Warehouses; Clinic; CVAPP and Fiscal Police; Offices; ATM;
Gare Marítima; New Bridge Pier and Others.

Património Hautevile
Heritage Hautevile

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•

Avaliação imobiliária / Real estate appraisal

2017
Outros Dados / Other data

Esta avaliação foi solicitada pela Hautevile, com o objectivo de determinar o
presumível valor de transacção dos seguintes imóveis:

• Condomínio Luanda – Talatona – Luanda Sul – Condomínio privado de 42
•

moradias de tipologias V3+1 com uma área bruta de construção total acima do
solo de 8.383 m2.
Olympus Business Center - Talatona – Luanda Sul – Edifício de escritórios e
comércio (4 lojas) com uma área bruta de construção total acima do solo de 4.521
m2.

This assessment was requested by Hautevile in order to determine the presumed
value of the transaction of the following properties:

• Condominium Luanda - Talatona - Luanda Sul - Private condominium of 42 villas of
•

typologies V3 + 1 with a gross floor area of total construction above ground of 8,383
m2.
Olympus Business Center - Talatona - Luanda Sul - Office and commercial building
(4 stores) with a total gross floor area of 4,521 m2.

Património Odell
Heritage Odell

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nova Cimangola, SA
Luanda, Angola

•

Avaliação Imobiliária / Real Estate Appraisal

2010 - 2018
Outros Dados / Other data

Esta avaliação imobiliária faz parte de um protocolo de colaboração entre a Odell Retail &
Logistics – Fundo de investimento imobiliário e a Soapro, para avaliação dos imoveis que
deverão integrar o fundo. Agência Bancária, Edifício Atrium Independência 1 º de Maio, com
uma área bruta de construção de 142 m2.
• Escritório -Zenith Towers, Torre 2, piso 8 –Talatona, Com uma área útil de 399,52 m2
• Clínica CentroVita - Mix Center-Talatona, Com 551 m2 de área bruta.
• 20 imóveis situados no Condomínio Residências de Talatona , com uma área bruta total
de 2.208,95 m2.
This real estate valuation is part of a collaboration protocol between Odell Retail & Logistics Real Estate Investment Fund and Soapro, for the evaluation of the properties that should be
part of the fund. The following property assessment reports have been prepared:
• Banking Agency-Atrium Building Independência 1º de Maio, with a gross building area of
142 m2.
• Office -Zenith Towers, Tower 2, 8th floor –Talatona, with a net area of 399.52 m2
• CentroVita Clinic - Mix Center-Talatona, with a gross area of 551 m2
• 20 properties located in Condominium Residências de Talatona, with a total gross floor
area of 2,208.95 m2.

Património InterClube
Avaliação imobiliária Real Estate appraisal

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•

Avaliação imobiliária / Real estate appraisal

2017
Outros Dados / Other data

A avaliação patrimonial do Interclube, compreendeu a elaboração de 4 relatórios com o
objectivo de determinar o presumível valor de transacção dos seguintes imóveis:
• Complexo Desportivo - implantado num terreno com 32,609 m2, é constituído pelo
Edifício Sede Social GDI, Restaurante, Edifício de apoio ao Campo Futebol “Raimundo
Kinanga Raul” e pelo Estádio 22 de Julho.
• O Pavilhão 22 de Fevereiro, localiza entre o Largo 1º de Maio e o Largo dos Ministérios,
com 1,022 m2 de área bruta.
• Centro de Estágio situado na Rua de Ambaca e Kikombo, com 208 m2.
• 2 fracções situadas num edifício misto localizado na Friendrich Engels, com 284 m2 e 184
m2 de área.
Interclube's equity valuation comprised the preparation of 4 reports to determine the
presumed transaction value of the following properties:
• Sports Complex - located on a plot of 32,609 m2, it consists of the GDI Social Headquarters
Building, Restaurant, Support Building for the Raimundo Kinanga Raul Football Field and
the 22 de Julho Stadium.
• The 22 de Fevereiro Pavilion, located between Largo 1º de Maio and Largo dos Ministérios,
with 1,022 m2 of gross floor area.
• Internship Center located at Rua de Ambaca and Kikombo, with 208 m2.
• 2 fractions located in a mixed building located in the Friendrich Engels, with 284 m2 and 184
m2 of area.

Património do Banco
Nacional de Angola
Assets from Angola National Bank
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nova Cimangola, SA
Luanda, Angola

•

Avaliação Imobiliária / Real Estate Appraisal

2010 - 2018
Outros Dados / Other data

A avaliação do património imobiliário abrangeu um vasto número de imóveis, tais como,
terrenos, delegações, edifícios técnicos, armazéns, escritórios, postos médicos, residências
e outras edificações distribuídos pelas províncias do Namibe, Kuando Kubango, Cabinda,
Moxico, Kwanza Norte, Malange, Kuanza Sul, Huambo, Benguela, Huíla e Luanda. Este
trabalho resultou na elaboração dos relatórios de avaliação com base nas visitas aos
imóveis em análise, estudo do mercado imobiliário local e de todos os elementos relativos
ao processo em questão.
The real estate appraisal reached a large number of properties such as lands, delegations,
technical buildings, warehouses, offices, medical centers, residences and other buildings
spread over the provinces of Namibe, Kuando Kubango, Cabinda, Moxico, Kwanza Norte,
Malange, Kuanza Sul, Huambo, Benguela, Huíla and Luanda.. This work resulted in the
preparation of assessment reports based on the visits to the properties, study the local real
estate market and all the documentation related to this case.

Escritórios Torres Oceano
Ocean Towers Offices

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola
2017
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

O Projecto de execução para alteração interior dos escritórios da McKinsey & Company,
localizados no edifício Torres Oceano em Luanda, reflecte as intenções do promotor,
garantindo a funcionalidade e autonomia dos espaços, criando espaços luminosos,
termicamente eficientes e acusticamente confortáveis.
O programa em si é simples área de recepção à entrada, 5 salas de reuniões, 2 salas de
cópias/ economato, 5 gabinetes para os partners, 2 open space, 1 gabinete partilhado, sala
do bastidor, 2 phone booth, refeitório e copa de apoio. As instalações sanitárias femininas
também foram alvo de intervenção, de modo a ceder espaço para uma antecâmara e criar
pequeno balneário.
The execution project for the interior alteration of the McKinsey & Company offices, located in
the Ocean Towers building in Luanda, reflects the intentions of the developer, guaranteeing
the functionality and autonomy of the spaces, creating luminous, thermally efficient and
acoustically comfortable spaces.
The program itself is simple reception area at the entrance, 5 meeting rooms, 2 copy rooms /
bureau, 5 offices for partners, 2 open space, 1 shared cabinet, room of rack, 2 phone booth,
cafeteria and glass of support. The women's toilets were also targeted, so as to give way to
an antechamber and create a small resort.

Estudo das Comunidades do
Parque Nacional do Iona
Study of the Communities of the Iona National Park
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•

estudo das comunidades / social study

2017
Outros Dados / Other data

O Estudo das Comunidades do Parque Nacional do Iona (com uma área de 15.150 km²)
abrange o levantamento efectuado para o enquadramento socioeconómico de suporte ao
Plano de Gestão do Parque, considerando a ocupação actualmente existente e assumindo a
importância das comunidades tradicionais que vivem no Parque, maioritariamente
pertencentes ao grupo dos Hereros.
The Social Study of Iona National Park (with. 15.150 km²) covers the survey carried out for the
socioeconomic framework with the purpose of supporting the management plan of the Park,
considering the actual occupation and recognizing the importance of the traditional
communities that inhabit in the Park, the majority belonging to Hereros group.

Edifício CONICLE
CONICLE Building

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•

Projecto de arquitectura / Architecture project

2017
Outros Dados / Other data

Estudo preliminar para Edifício CONICLE – (IRCOOP), localizado na Rua Amílcar Cabral,
procura estabelecer relações com o existente. A proposta terá os mesmos pisos que o
edifício do BFA, a sua implantação ocupa a totalidade do lote, mas no dimensionamento do
estacionamento considerou-se o aproveitamento por baixo do passeio de 3.50m, que
corresponde ao balanço do edifício do 1º ao 8º piso, terminando o 9 º piso como recuado.
O programa funcional do edifício prevê um uso de serviços, com 9 andares de escritórios. No
piso 0 localiza-se o átrio de acesso ao edifício, o acesso à garagem; e área técnica. Abaixo da
cota de soleira encontram-se 5 pisos de aparcamento com 54 lugares de estacionamento.

Pólo tecnológico e Datacenter ITA
Technological Pole and Datacenter ITA

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Internet Techologies Angola
Luanda, Angola
2012 - 2018
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Novo pólo de telecomunicações implementado pela ITA com duas valências fundamentais:
uma empresarial e outra habitacional. A zona empresarial inclui um parque de antenas de
telecomunicações, um edifício de escritórios com datacenter e centro de operações, áreas
técnicas, cantina, edifício de geração de energia e cisternas, zonas de lazer exteriores,
portaria e estacionamento. A zona habitacional inclui um conjunto de dez casas - seis T2 e
quatro T3 - de r/c mais um piso em banda, com estacionamento e terraço no lote de cada
uma.
A new telecommunications centre created by ITA with two basic purposes:
one entrepreneurial and the other residential. The business zone includes an area for
telecommunications antennas, an office building with a data centre and an operations
centre, technical areas, canteen, a power generation and water storage building, outdoor
recreational areas, concierge and parking. The residential zone includes a group of ten
houses - six 2 bedroom and four 3 bedroom – with ground and first floors in terraces, and
parking and a patio for each lot.

MSTelcom Ed. Administrativo
no Complexo TCC2
MSTelecom Office Buildings on Completo TCC2
Áreas de Intervenção / Intervention areas

MSTelcom
Luanda, Angola

•

Edifício Empresarial / Company Officies

2011
Outros Dados / Other data

Trata-se de um edifício para escritórios, salas para acções de formação e zonas expositivas,
implantado num complexo tecnológico que inclui um datacenter, zonas sociais e
habitacionais. A proposta procura uma imagem
unitária para as várias partes do edifício organizando-as para que, em conjunto, funcionem
como um edifício só. O esquema de fachada foi pensado para permitir ao mesmo tempo
um bom ensombramento como também uma grande permeabilidade visual a partir do
interior.
This is a building for offices, rooms for training activities and exhibition areas, built within a
technology complex that includes a data centre, and community and housing areas. The
proposal seeks to create a united image for the various parts of the building by organizing
them so that, together, they function as a single building. The layout of the façade was
designed to create shade as well as to allow greater visual permeability from the inside.

Reabilitação e Ampliação da Delegação
Regional do BNA, Cidade Baixa - Huambo
Rehabilitation and Expansion of the BNA
Regional Delegation, Cidade Baixa - Huambo
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2017
Outros Dados / Other data

A delegação provincial do BNA do Huambo, apresenta-se como um edifício isolado de forte
presença urbana, assumindo uma posição estruturante do largo onde se localiza. O edifício
é constituído por 3 pisos – um piso em semi-cave, que se relaciona a tardoz com os anexos,
um piso térreo e um piso elevado – e está enquadrado por um logradouro completamente
murado. O projecto de modernização do sistema de recontagem e de requalificação e
ampliação do edifício, foi implementado em duas fases, a saber:
Fase 1
•Remodelação e ampliação do Piso -1 do Edifício Principal, ampliação do Piso 0 (decorrente
da obra a realizar no Piso -1), construção da laje de pavimento na futura cozinha da
Residência, remodelação e ampliação do Edifício Anexo, construção do edifício da Portaria
e do PT/PS, instalação de todos os equipamentos previstos e criação das colunas de infraestruturas prediais e reparação dos sistemas de coberturas;.
Fase 2
•Remodelação do Piso 1 do Edifício Principal, incluindo alterações de compartimentação,
revestimentos e acabamentos, alterações das redes infra-estruturais e instalações técnicas
a ele dedicadas em exclusivo.

Depósito do Museu Nacional de
Antropologia
Deposit of the National Museum of Anthropology

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério da Cultura
Luanda, Angola
2016
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

O enquadramento arquitectónico e paisagístico do Depósito teve grande relevância para
este projecto, uma vez que o mesmo está inserido no recinto do Museu Nacional de
Antropologia, um edifício construído em finais do século XVIII e classificado como
Património Arquitectónico.
O programa Consiste em ter ao nível do piso 0 o estacionamento, áreas técnicas, um acesso
fácil para cargas e descargas ao monta-cargas e uma comunicação de serviço para o
edifício que deve estar em consonância com a ligação ao museu existente. Na ligação entre
o museu existente e novo edifício optou-se por colocar as instalações sanitárias para dar
apoio do Museu.
Ao nível do piso 1 temos o laboratório com gabinete para o chefe de departamento e
instalações sanitárias, os pisos 2 e 3 destinam-se a áreas de depósito.

Sede do GTARC
GTARC Headquarters

Áreas de Intervenção / Intervention areas

GTARC
Luanda, Angola
2012
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

A proposta visa a construção de um edifício público com auditório, gabinetes técnicos e
administrativos, edificado em diferentes fases. A imagem do edifício reflecte o grau de
importância do programa, com um pórtico de desenho curvilíneo que lhe confere escala e
identidade próprias. Todos os espaços de permanência de pessoas apresentam ventilação
e luz natural, com recurso a pátios de iluminação que também contribuem para a
organização programática e hierárquica entre as diversas funções.
The proposal involves the construction of a public building with an auditorium,
administrative and technical offices, all built in different phases. The image of the building
reflects the degree of importance of the program, with a pórtico of curvilinear design that
confers an appropriate identity and scale. All the continuously occupied spaces are naturally
lit and ventilated, using naturally lit
courtyards that also contribute to the programmatic organization and hierarchy of the
various functions.

Torres Dipanda
Dipanda Tower

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Novinvest
Luanda, Angola

•

Gestão e Fiscalização de Obra

2018-2013
Outros Dados / Other data

Conjunto de edifícios organizado em duas unidades, ambas com 14 pisos distribuídos por
comércio, escritórios e habitação. Um dos edifícios usufrui de três caves para
estacionamento.
Set of buildings organized into two units, both with 14 floors spread over commerce, offices
and housing. One of the buildings boasts three basements for parking.

Academia BAI
BAI Academy

Áreas de Intervenção / Intervention areas

BAI
Luanda, Angola
2008-2009
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

Este empreendimento é composto por vários serviços do Banco Africano de Investimentos
(BAI), bem como lojas e habitação colectiva. Desenvolve-se no terreno através de três
volumes - dois de habitação e um de serviços do banco – ligados por um corpo que faz toda
a frente de rua com lojas.
A planta de cada piso foi desenhada para poder ser espelhada sobre o seu eixo longitudinal
e transversal. Piso a piso, essa inversão faz com que não haja a noção de frente e traseiras e
que os alçados fiquem homogéneos ao longo de todo o complexo.
This development consists of various departments of the bank BAI as well as shops and social
housing. The area has been developed in three volumes, which are connected by a band of
street-front shops, two volumes are for housing and one is for bank offices.
The floor plan for each level was designed so it could be mirrored along its longitudinal and
transverse axes. By alternating floors, this inversion dissipates
the idea of front and back, and allows the façades to remain homogeneous throughout the
entire complex.

Edifício Atrium Independência

Building Atrium Independência

Áreas de Intervenção / Intervention areas

BAI
Luanda, Angola
2007-2009
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Edifício composto por estabelecimentos comerciais, escritórios e habitações. O edifício de
ocupação total do lote é constituído por três pisos abaixo da cota de soleira e dez acima da
cota de soleira. O programa funcional previsto para o edifício traduz-se ao nível da
ocupação em quatro blocos. Um primeiro ao nível dos pisos enterrados destinado a
aparcamento, um segundo que compreende o rés-do-chão e primeiro piso destinado ao
comércio e entradas para restantes pisos, um terceiro bloco que compreende os pisos 2 e 3
destinados a escritórios, e um quarto bloco que compreende o piso 4 até ao piso 10,
destinado a habitação do tipo T2, T3 e T5.
This building is composed of comercial establishments, offices and apartments. The building,
which occupies the entire lot, is comprised of three floors underground and ten floors above
ground. The function of the building is seen in the division of the floors into four main blocks.
The first block is the underground floors, which are intended for parking. The second block,
which comprises the ground floor and 1st floor, is intended for commerce and access to the
other floors. The third block, comprised of the 2nd and 3rd floors, is for offices, and the fourth
block, which includes the 4th floor through 10th floor, is for two-bedroom, threebedroom and
five-bedroom apartments.

Edifício Na Rua Kwame Nkrumah
Building On Kwame Nkrumah Street

Caixa de Segurança Social das
Forças Armadas Angolanas
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2005
Outros Dados / Other data

Implantado num lote de forma irregular com aproximadamente 825 m2, o edifício
desenvolve-se em duas caves destinadas a estacionamentos, r/c destinado a escritórios
e/ou lojas com mezanino, e cinco pisos de escritórios em open space. A cobertura destinase à instalação das redes técnicas.
Sited on a plot of irregular shape with approximately 825 m2, the building takes the form of
two basement levels for parking, a ground floor for offices and/or shops, with a mezzanine
level and five floors of open-plan office. The roof is to be used for the installation of technical
systems.

Centralidade da Quilemba
Centrality of Quilemba

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Sonip, Lda
Lubango, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2012- …
Outros Dados / Other data

Urbanização constituída por 11 000 habitações sociais situada em Quilemba, nos arredores
do Lubango. Com uma área de implantação de 1 000 ha, este empreendimento engloba
ainda infraestruturas e equipamentos de apoio, nomeadamente onze jardins de infância,
quatro escolas primárias e três escolas secundárias, bem como hospitais, divisões policiais
e estradas, estando prevista a sua conclusão em 2015.
Located in Quilemba, outskirts of Lubango, this urbanization has a capacity for 11 000 social
housing. With an intervention area of 1 000 ha, the condominium also encompasses infrastructures and support facilities, including eleven kindergartens, four primary schools and
three secondary schools, as well as hospitals, police stations and roads. Its conclusion is
scheduled for 2015.

Condomínio 125 Casas
Residential Condominium of 125 Houses

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Esso Exploration Angola
Luanda, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2013-2014-2016
Outros Dados / Other data

Condomínio residencial destinado aos trabalhadores das empresas que compõem o Bloco
15, composto por 125 moradias de 2 pisos de tipologias T3 e T4. As zonas comuns do
condomínio comportam diferentes valências: piscina, campos de ténis, parques infantis,
churrasqueiras e sala de recepção de festas com cozinha industrial, pista de atletismo no
perímetro total do condomínio.
Residential condominium designed for the employees of companies that comprise the Block
15, consisting of 125 villas of two floors of types T3 and T4. The common areas of the
condominium comprise different valences: pool, tennis courts, playgrounds, barbecue, a
large reception room with an industrial kitchen and a running track on the entire perimeter of
the condo.

Edifício de Habitação na Ilha do Cabo
Ilha do Cabo Housing Building

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Monte Adriano
Luanda, Angola
2018-2009
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

O "Edifício Etona” situado na Ilha do Cabo em Luanda, foi implantado num lote de 718.16
m2 e é constituído por 4 pisos e 1 cave, destinado a habitação e comércio. Em termos
conceptuais o projecto foi bastante condicionado pela sua localização. Apesar da
construção informal que domina a envolvente próxima ao lote a construir optou-se por
uma tipologia e volumetria semelhantes ao Hotel Panorama em que o piso térreo é
bastante “vazado” ou transparente, permitindo a abertura visual para a baía e marginal de
Luanda. Assim, apesar da reduzida área encerrada do térreo (rés-do-chão) estas são,
sempre que possível, envidraçadas ou abertas.

Edifício Base de Vida
Base de Vida’s Building

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Soapro
Luanda, Angola

•

Arquitectura / Architecture

2009
Outros Dados / Other data

O edifício Base de Vida conjuga programas de habitação T0 e T1 com escritórios e lojas.
Desenvolve-se em cinco pisos e implanta-se paralelamente
à rua, destinando grande parte da parcela a jusante à implantação de um parque de
estacionamento exterior. O projecto prevê um sistema de dupla fachada que favoreça o
arrefecimento dos compartimentos interiores. As varandas são delimitadas por uma pele
metálica translúcida, assumindo-se como espaços de transição para o exterior,
sombreados e ventilados. Uma estrutura metálica suporta os painéis perfurados que criam
movimentos diferenciados em cada piso, conferindo ao edifício uma imagem de grande
contemporaneidade.
The Base de Vida building combines studio and one-bedroom apartments with offices and
shops. Five storey’s tall and running parallel with the street, a large portion of the plot has
been allocated for an outdoors parking. The project envisages a dual façade system that will
contribute to the cooling of the interior compartments. A translucent metallic skin, which
provides shade and ventilation, surrounds the balconies and creates a transitional space to
the outside. Perforated panels supported by a metal structure, create distinct movements on
each floor, giving the building a very contemporary visual.

Hotel Praia Morena
Praia Morena Hotel

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Socet
Benguela, Angola
2009-2010
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

Respeitando a intenção de elaborar uma unidade hoteleira, numa segunda fase, que fosse
intrinsecamente ligada ao hotel já construído, foram desenvolvidas novas valências de
apoio à primeira fase como auditório, spa, ginásio, piscina, lojas, estacionamento e áreas
técnicas. Foi ainda elaborada uma ampliação do hotel em 81 quartos e dois apartamentos,
assim como mais um espaço de refeições, e todas as infraestruturas de apoio às novas
áreas. Assim, foi desenvolvido o projecto considerando todas as exigências estéticas,
económicas e funcionais, com a preocupação de optimizar a proposta e estabilizar a
imagem do conjunto.
A second phase of construction was developed for this hotel, respecting the intention that the
new additions should be inextricably linked to the existing hotel building. The new amenities
designed to support those of the first phase were an auditorium, health spa, fitness centre,
pool, shops, car park and service areas. The hotel was further expanded by the addition of 81
rooms and two apartments, as well as another dining space and the infrastructure to support
the new areas. Thus, the project was developed taking into account all the aesthetic,
economic and functional requirements, with the aim of optimizing the proposal and unifying
the image of the hotel complex.

Aparthotel Tropicana
Aparthotel Tropicana

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério do Ambiente
Luanda, Angola
2017
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Este projecto consiste na transformação e ampliação de um edifício de habitação multifamiliar em apart-hotel. O objectivo do projecto é criar uma alternativa aos hotéis,
conferindo-lhe um ambiente mais familiar. Por trás do edifício existente, construiu-se um
novo em que se utilizou o espaço intersticial entre eles para desenvolver uma galeria que
serve os apartamentos, permitindo uma ventilação natural em todo o edifício. O edifício
contempla ainda uma agência de viagens, um restaurante, um bar, salas para conferências,
e no topo um bar esplanada sobre Luanda.
The Tropicana apart-hotel project is the transformation and expansion of a multi-family
residential building into an apart-hotel. The project's objective is to develop an alternative to
hotels by creating a more family style environment.
Behind the existing building, a new building is constructed, which uses the interstitial space
between them to form a gallery that serves the apartments, and allows natural ventilation
throughout the building. The building also includes a travel agency, a restaurant, a bar,
conference rooms and a roof top terrace bar with views over of the city of Luanda..

Onshore logistic base - Kaombo
Onshore logistic base - Kaombo

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Interoil
Luanda, Angola
2016-2018
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

A Base Logística Kaombo, está situada no loteamento industrial WTC em Viana, ocupa uma
extensão de 8 lotes industriais com área total de 19.194 m2. Internamente o programa é
organizado segundo um eixo principal que une os dois acessos pelas ruas C e D. Em termos
programáticos o empreendimento conta com 3 edifícios, área exterior de armazenagem, 2
edifícios técnicos, um edifício de escritórios que contempla várias valências (área comum
para acesso aos vários escritórios, gabinetes da Interoil – piso 0, gabinetes da Saipem – piso
1, gabinetes da Total – piso 1, 1 gabinete acessível no piso 0 que pode ser ocupado por
qualquer uma das 3 empresas, áreas de apoio aos escritórios – instalações sanitárias, áreas
técnicas e copas), segurança / portaria, gabinete de 1ºs socorros, sala dos condutores,
balneários e instalações sanitárias para pessoal (máximo 30 homens e 10 mulheres) e uma
cantina para servir 100 refeições em dois turnos (capacidade lugares sentados 60), um
galpão para químicos, um armazém para armazenagem de paletes em racks, áreas
exteriores e área técnica destinada ao posto de transformação e reserva de água.
Área bruta total

é de 4.504,00

Unidade de Embalagem Nestlé
Nestlé Packing Unit

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Nestlé Angola
Luanda, Angola
2010-2017
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

A fábrica Tofa – Produtos Alimentares e de Confeitaria, Lda é a primeira fábrica
da Nestlé a ser construída em Angola. Inclui um armazém, área de produção, oficina, áreas
comuns e técnicas, sendo destinada ao processamento para produtos alimentares. Esta
fábrica é o primeiro passo para a construção e início de operações numa unidade fabril
completa, onde a Nestlé levará a cabo o processo total de fabricação, estando apta a
recorrer a fontes locais de matéria prima.
The factory Tofa – Produtos Alimentares e de Confeitaria, Lda is the first one that Nestlé
builds in Angola. It includes a warehouse, production area, workshop, common areas, and is
intended for food processing. This factory is the first step in the construction and start-up of a
complete industrial unit, where Nestlé will undertake the total process of manufacture, being
able to rely on local sources of raw materials.

Unidade de Catering
Lsg Sky Chefs

Lsg Sky Chefs Catering Unit

Áreas de Intervenção / Intervention areas

LSG Sky Chefs
Luanda, Angola
2010-2012
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Unidade de catering organizada segundo duas zonas: lado «Ar» com a zona de carga e
descarga dos produtos de catering acabados com destino aos aviões; lado «Terra» para
acesso das entregas de matérias-primas para confecção, entrada de funcionários e
administrativos. A nível funcional o edifício principal
constitui-se por uma zona de produção, zona de armazém, zona administrativa,
zona de balneários e cantina. O edifício de apoio possui uma lavandaria e a portaria no piso
inferior e três habitações no piso superior. Existe também um edifício técnico no limite do
lote.
This catering unit is organized in two areas: the «Air» side is to load and unload products from
the aeroplanes; the «Earth» side gives access to staff entry and to the delivery of raw materials
for confection. The main building has a production area, a warehouse area, an administrative
area, bathhouses, and canteen. The building for supporting procedures has a concierge and a
laundry downstairs, as well as three rooms upstairs. There is also a building for technical
procedures at the edge of the lot.

Silos de Cereais no Porto de Luanda
Grain silos at the of Luanda’s Port

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Multiterminais
Luanda, Angola

•

Estruturas / Structures

2009-2010
Outros Dados / Other data

Os dez silos para armazenamento de granel têm uma capacidade instalada total de 40 000
toneladas. As suas fundações são constituídas por lajes de grande espessura que se apoiam
em estacas de betão armado betonadas in situ. Para apoio dos silos existem dois túneis em
betão armado com secção útil de 2.20x2.50 m2, bem como um pequeno edifício de apoio.
As 224 estacas de 0.80 m de diâmetro apresentam profundidades médias de 18 m, tendo
sido realizados cerca de 4 000 m de estacas. Nas lajes de fundação foram gastos 2 700 m3 de
betão e 220 toneladas de aço.
The ten bulk storage silos have a total capacity of 40 000 tons. Its foundations are made of
thick slabs that are supported by reinforced in situ concrete piles. The silos are supported by
two arches of reinforced concrete with an effective section of 2.20x2.50 m2, and a small
support building. The 224 piles, 0.80 m in diameter, have an average depth of 18 m, so that
approximately 4 000 m of piles were constructed. 2 700 m3 of concrete and 220 tons of steel
were used in the foundation slabs.

Aeroporto 11 de Novembro Ondjiva
- Cunene
November 11 Ondjiva Airport - Cunene
Ministério das Obras Públicas /
Ministério do Urbanismo e
Construção

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•

fiscalização de obra / const. supervision

Cunene, Angola
2012-2014
Outros Dados / Other data

- Aumento da placa de estacionamento e manobras de aeronaves;
- Reformulação e reforço das bermas da pista do aeroporto;
- Construção da torre de controlo de trafego aéreo.

Aeroporto de Saurimo
Saurimo Airport

Ministério das Obras Públicas /
Ministério do Urbanismo e Construção
Luanda Sul, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2008-2012
Outros Dados / Other data

- Reabilitação da pista do aeródromo
- Nova placa de estacionamento e manobra
- Novo caminho de circulação

Aeródromo de Cabinda
Cabinda Aerodrome

Áreas de Intervenção / Intervention areas

ENANA/CCR
Cabinda, Angola
2010-2011

•
•
•
•

inst. Hidráulicas / hydraulic eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision
vias de comunicação / roads

Outros Dados / Other data

Este projecto envolveu a ampliação da placa de estacionamento e alargamento do taxiway
do aeródromo de Cabinda. Preconizou-se um pavimento flexível de forma a suportar a
carga dos aviões de voos domésticos, nomeadamente da família B727 e B737. Para o
heliporto adoptou-se pavimento rígido em betão. No que concerne à drenagem pluvial
foram adoptadas duas soluções distintas: uma mais expedita com recurso a uma vala a céu
aberto e outra mais tradicional, com recurso a colectores enterrados e a caixas de visita
com grelhas.
This project involved the enlargement of the parking apron and widening of the taxiway of
Cabinda aerodrome. Flexible paving was envisaged to withstand the load of aircraft for
domestic flights, including the B727 and B737 family. For the heliport rigid paving in concrete
was used. With regard to stormwater drainage, two distinct solutions were adopted: one
more rudimentary using an open drain and the other more traditional, using underground
collectors and manholes with grates.

Aeródromo de Benguela
Benguela Aerodrome

Áreas de Intervenção / Intervention areas

ENANA/CCR
Benguela, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2008-2010
Outros Dados / Other data

Empreitada com a duração de cinco meses, abrangendo a recuperação da pista (1 620m x
30m), caminho de circulação, placa de estacionamento, tratamento de bermas, tratamento
de prolongamentos e zonas de passagem. O processo envolveu o saneamento de zonas
deterioradas, execução de nova camada de base, tratamento de fissuras e recelagem e
camada de desgaste.
Contract for a period of five months, including the recovery of the runway (1 620m x 30m),
taxiway, apron, treatment of hard shoulders, treatment of extensions and transit areas. The
process involved the cleaning up of damaged areas, the laying of a new base layer, treatment
of cracks and the resealing of the wearing layer.

Aerogare de M’Banza Congo
43/5000
M'Banza Congo Aerogare
Áreas de Intervenção / Intervention areas

ENANA
Zaire, Angola

•

arquitectura / architecture

2008
Outros Dados / Other data

O terminal localiza-se a eixo da plataforma, adoptando uma implantação paralela à pista.
Num dos extremos da aerogare propõe-se a localização de um edifício técnico para abarcar
todas as instalações de mecânica (geradores) e emergência (bombeiros) necessárias. No
outro extremo é proposta a localização da torre de controlo. Partidas ou chegadas - todas
as funções do terminal circulam em torno destes dois conceitos que dividem formalmente
o edifício, dando lugar a uma completa multiplicidade de conexões, circuitos e disposições
funcionais. A nível volumétrico propõe-se um edifício constituído por rés-do-chão e 1º
andar.
The M’banza Congo airport terminal is located along the axis of the platform, positioned
parallel to the runway. At one end of the terminal is the proposed location for a services
building to encompass all required mechanical equipment (i.e. generators) and emergency
services (i.e. fire department). At the other end is the proposed location of the control tower.
Departures or arrivals; all functions of the terminal revolve around these two concepts that
formally divide the building, resulting in a multiplicity of connections, paths, and functional
arrangements. The proposed volume consists of a building with ground and first floors.

Sistema de Abastecimento de Água de
Bula - Atumba
Bulk Water Supply System - Atumba

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério de Energia e Águas (MINEA)
Bengo, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2017
Outros Dados / Other data

Fiscalização de Projecto e Supervisão das Obras da Empreitada de Reabilitação e Expansão
do Sistema de Abastecimento de Água de Bula Atumba – Província do Bengo – intervindo
nas seguintes áreas:
• Captação;
• Conduta Adutora elevatória de água bruta;
• Estação de tratamento de água (ETA);
• Reservatórios;
• Rede de distribuição com 8.719 metros;
• 618 Ligações domiciliárias, torneiras de quintal e chafarizes.
Supervision of the Rehabilitation and Expansion of the Bula Atumba Water Supply System Bengo Province - intervening in the following areas:
• Raw water collection point;
• Raw water pipeline;
• Water purification treatment plant;
• Storage tanks;
• Distribution network with 8,719 meters of pipeline;
• 615 Household connections, backyard taps and fountains.

Sistema de Abastecimento de Água
de Massango
Massango Water Supply System
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério de Energia e Águas (MINEA)
Malange, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2017
Outros Dados / Other data

Fiscalização de Projecto e Supervisão das Obras da Empreitada de Reabilitação e Expansão
do Sistema de Abastecimento de Água de Massango -Província de Malanje – intervindo nas
seguintes áreas:
• Captação;
• Conduta Adutora de água bruta;
• Estação de tratamento de água (ETA);
• Reservatórios;
• Reabilitação dos Sistemas Existentes;
• Rede de distribuição com 9.780 metros;
• 468 Ligações domiciliárias e torneiras de quintal.
Supervision of the Rehabilitation and Expansion of the Massango Water Supply System Malanje Province - intervening in the following areas:
• Raw water collection point;
• Raw water pipeline;
• Water purification treatment plant;
• Storage tanks;
• Rehabilitation of Existing Systems;
• Distribution network with 9,780 meters of pipeline;
• 468 Household connections, backyard taps and fountains

Sistema de Drenagem e
Saneamento Básico de Caxito
Drainage System and Basic Sanitation of Caxito
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério de Energia e Águas (MINEA)
Bengo, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2013-2015
Outros Dados / Other data

Fiscalização da Obra de Construção do sistema de drenagem e saneamento básico da
Cidade de Caxito – Província do Bengo.
A referida empreitada foi levada a efeito ao longo de toda a cidade de Caxito no
concernente as Redes de Saneamento e Esgotos e a ETAR localizada entre a Tentativa e a
cidade de Caxito, junto a estrada principal, acerca de 2Km da Tentativa.
Supervision of the Construction Work of the Waste Water System of the City of Caxito - Bengo
Province.
Drainage and Sewage Pipeline Networks were carried out throughout the entire city of Caxito.
Waste Water Treatment Plant is located between Tentativa and a City of Caxito, next to a
main road, about 2 km from Tentativa.

Ravina do Txizainga 1.1 – A4,
Saurimo
Ravina of Txizainga 1.1 - A4, Saurimo
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério da Construção
Luanda Sul, Angola

•
•

paisagismo / landscaping
inst. hidráulicas hydraulic eng.

2015
Outros Dados / Other data

O princípio geral subjacente à este trabalho foi o da recuperação da qualidade ambiental,
preservando-se elementos fundamentais do funcionamento da paisagem e do
metabolismo dos sistemas vivos como sejam as linhas de água e o solo. Tendo-se
consciência que os maiores problemas de erosão de solos resultam da acção humana foi
desenvolvido um projecto com os seguintes objectivos:
• Eliminação das ravinas através da regularização por aterro e controlo da drenagem das
águas pluviais por sistemas artificiais e naturais;
• Delimitação espacial das ravinas através da regularização de taludes, controle de
caudais, implantação de dissipadores de energia, estabilização com telas e coberto
vegetal, inserindo valor ecológico e protecção ambiental ao local – sistemas naturais;
• Educação e promoção ambiental através da consciencialização dos moradores sobre a
utilização dos espaços públicos, no que diz respeito ao lixo, limpeza das linhas de
drenagem, não desflorestação dos taludes e zonas de protecção das ravinas;
• Delimitar áreas de construção para permitir uma melhor leitura da organização do
espaço urbano.

Abastecimento de Água e
Saneaneamento no Sumbe
Sumbe Water Supply and Sanitation
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério de Energia e Águas (MINEA)
Kwanza-Sul, Angola
2017

•
•
•

projecto / project
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Outros Dados / Other data

Avaliação do Ambiente e do Impacto Social (AIAS), Assistência em Licitações e Supervisão
da Construção do Sistema de Esgotos da Cidade do Sumbe, Estação de Tratamento de
Águas Residuais e Expansão da Rede de Abastecimento de Água Existente –Intervindo nas
seguintes áreas:
• Captação;
• Estação de tratamento de água (ETA);
• Adutoras;
• Expansão da Rede de abastecimento existente, com mais de 2000 ligações domiciliárias;
• Rede de drenagem de águas residuais;
• Estação de tratamento de águas residuais (ETAR);
• Projecto de 3 laboratórios no Sumbe, Caxito e Ondjiva;
Environmental and Social Impact Assessment (AIAS), Design, Bid analysis and Supervision of
the Construction of the Sumbe City Sewage System, Wastewater Treatment Plant and
Expansion of Existing Water Supply Network - intervening in the following areas:
• Raw Water Collection;
• Water treatment plant;
• Expansion of the existing water distribuition network with more than 2000 home
connections;
• Sewage drainage pipeline network;
• Waste Water Treatment Plant (WWTP);
• Design of 3 laboratories in Sumbe, Caxito and Ondjiva;

SE 60/15 KV SAPÚ
SE 60/15 KV SAPU

EDEL - Empresa de Distribuição e
Electricidade - EP
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2013-2014
Outros Dados / Other data

Subestação exterior 60/15KV/2 x 40-50MVA denominada SAPÚ, compreende o
fornecimento e montagem de 7,5 Km de um circuito aéreo de 60 KV em cabos ACSR
340,96mm2, associado à um cabo de guarda ACSR GUINEA de 130 mm2, com cabo OPGW
de 12 fibras ópticas incorporado. De forma a ligar a SE Sapú a SE 220/60KV da ENDE em
Camama. Para além de 5 circuitos aéreos de 15KV em cabo ACSR designação LA 110 com
um comprimento de 3,8 Km, mais um circuito aéreo de 15KV em cabo ACSR designação
patridge 160 com cumprimento de 2,5 Km.

Aproveitamento Hidroeléctrico de
Luachimo
Luachimo Hydroelectric Plant

GAMEK - Gabinete de
Aproveitamento do Médio Kwanza
Luanda Norte, Angola
2017- Em curso

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. Supervision
coordenação da segurança e ambiente /
coordination of safety and environment

Outros Dados / Other data

A Reabilitação e Reforço de Potência do A.H. de Luachimo, compreende as seguintes
intervenções:
• Reabilitação do equipamento hidromecânico existente na barragem de Luachimo,
nomeadamente: as duas comportas de descarga principais e respectivos órgãos de
manobra, os três elementos da comporta ensecadeira e órgãos de manobra, a
substituição da comporta vagão da descarga de fundo por uma comporta nova do tipo
segmento e a remodelação completa das instalações eléctricas;
• Execução de um novo circuito hidráulico, dimensionado para 240 m3/s, constituído por
tomada de água, canal de adução, câmara de carga e canal de restituição;
• Construção de uma nova central hidroeléctrica, situada junto da central actual,
equipada com quatro grupos geradores de 8,2 MW de potência unitária;
• Realização de uma nova subestação de 60 kV implantada numa plataforma localizada
junto da nova central hidroeléctrica;
• Remodelação da estrada de acesso entre a barragem de Luachimo e o Dundo e
construção dos caminhos de acesso à central, câmara de carga e subestação.

SE 60/15kV CHICALA
SE 60 / 15kV CHICALA

EDEL - Empresa de Distribuição e
Electricidade - EP
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2013-2014
Outros Dados / Other data

A empreitada de construção da Subestação 60/15kV/40-50MVA, denominada CHICALA,
compreende os processos de construção e montagem de uma subestação do tipo GIS (Gas
Insulated Substation) relativamente a componente de 60 kV , nomeadamente edifício de
comando e respectivo parque de aparelhagem, assim como o fornecimento e montagem
de 8.400 metros de cabos 12/20 kV do tipo LXHIO1AV 1x240mm².

Pavimentos e drenagem do terminal de
carga do porto de Luanda
Floors and drainage of the cargo terminal of the
port of Luanda
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Multiterminais
Luanda, Angola
2010-2011

•
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. Supervision
coordenação da segurança e ambiente /
coordination of safety and environment

Outros Dados / Other data

O objectivo proposto pelo cliente visou a reabilitação da infra-estrutura portuária
associando uma utilização capaz com uma durabilidade elevada. Para alcançar esse
objectivo projectou-se um novo pavimento rodoviário e reformulou-se a rede de drenagem
de águas pluviais do terminal. O terminal contemplou uma nova entrada que contou com
uma nova estrutura em pavimento flexível tendo sido previsto o tráfego pedonal através da
materialização de um passeio. Foi projectado um colector central com sucessivas novas
ligações ao longo do lado Oeste do cais a uma cota bastante superior de forma a garantir o
escoamento das águas em caso de sobrecarga protegendo-o contra as cheias do período
das “calembas”.
The client target aimed the rehabilitation of the port infrastructure associating a capable use
with a high durability. To achieve this goal, was projected a new road surface and reshaped
the terminal rainwater drainage network. The terminal included a new entrance which
included a new road structure in flexible pavement and was provided a sidewalk to ensure
the pedestrian traffic. It was designed a central collector with successive new connections
along the west side of the pier, to a much higher level, to ensure the water flow in case of
overload, protecting it from flooding at the “calembas” period.

Iluminação pública nos Municípios de
Cazenga, Icolo e Bengo e Quissama
Public illumination in the Municipalities of
Cazenga, Icolo and Bengo and Quissama
EDEL - Empresa de Distribuição e
Electricidade - EP
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2014-2015
Outros Dados / Other data

No âmbito do projecto de acções de impacto social na Província de Luanda, foram
executados 35 postos de transformação e respectivas redes de distribuição de mádia e
baixa tensão, incluindo ligações domiciliares e implementação de contadores do sistema
pré pagamento. O projecto contou também com a instalação torres de iluminação,
reparação de postes de luz e a execução de painéis solares em Cabo Ledo e Muxima.

Porto de Luanda
Gestão e fiscalização de obra

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Multiterminais
Luanda, Angola
2007. terminais de carga geral;
general cargo terminals
2007. reabilitação dos armazéns 1 e 12
rehabilitation of the warehouses 1 and 12
2008. reab. do terminal de carga (lotes 1 e 3)
rehab. of the cargo terminal (lots 1 and 3)
2009. silos de cereais
bulk storage silos
2010. rede água doméstica do terminal de carga
drink. water network of cargo terminal

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Remodelação da rede de média tensão
no Porto de Luanda
Remodeling of the medium voltage grid in the
Port of Luanda
Áreas de Intervenção / Intervention areas

Multiterminais
Luanda, Angola

•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2015
Outros Dados / Other data

A reabilitação da rede eléctrica de média tensão no Porto de Lunanda, implicou uma
reformulação do seu conceito base de funcionamento e a substituição dos quadros gerais
de baixa tensão e dos respectivos Postos de Seccionamento e Transformação. Para tal foi
necessário proceder à reformulação dos edifícios que albergam estas instalações e toda as
redes de distribuição em média e baixa tensão, tomadas de usos gerais e alimentação de
equipamentos específicos, instalações de iluminação normal e de segurança, assim como
os sistema de protecção de pessoas contra contactos directos e indirectos.

Postos de Seccionamento PS08,
PS14 e PS31
PS08, PS14 and PS31 Securing Stations

EDEL - Empresa de Distribuição e
Electricidade - EP
Luanda, Angola
2014-2015

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. Supervision
coordenação da segurança e ambiente /
coordination of safety and environment

Outros Dados / Other data

A reabilitação dos postos de seccionamento PS08 (Bombeiros da Boavista), PS14 (Baleizão)
e PS31 (Liga Africana, consistiu na remodelação dos edifícios e construção de um novo
edifício no caso do PS31, instalação de um PS provisório para garantir a continuidade dos
serviços durante os trabalhos e substituição dos equipamentos, tais como:
• instalação de novos quadros MT.
• fornecimento e montagem de 30 celas disjuntor 630A, 3 celas interbarras com disjuntor
1600A, 3 celas subidas de barras, 3 celas de protecção de serviços auxiliares;
• fornecimento e execução de 90 caixas Terminal Termo e 45 uniões em cabo MT, apara
além da transferência de cabos entre equipamentos, desmontagem de equipamento
existente e trabalhos acessório de construção cível.

Rede de água doméstica no terminal
de carga do porto de Luanda
Domestic water network at the cargo terminal of
Luanda’s Port
Áreas de Intervenção / Intervention areas

EDEL - Multiterminais
Luanda, Angola
2009-2010

•
•
•

inst. hidráulicas hydraulic eng.
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

Outros Dados / Other data

Este projecto visou dotar os novos edifícios do terminal de carga geral do Porto de Luanda,
aproveitando as obras de remodelação e alargamento do próprio cais de acostagem.
Projectou-se uma rede ramificada pressurizada através de grupos hidropneumáticos tendo
como ponto de partida um reservatório de armazenamento e consequente tratamento.
Desta forma todos os edifícios do remodelado terminal ficaram convenientemente
abastecidos de água potável.
This project aimed to equip the new buildings of the general cargo terminal at the Port of
Luanda, taking advantage of the refurbishment and extension of their wharf berth. It was
designed a branched network, pressurized by hydropneumatic groups, taking as its starting
point a storage reservoir and consequent consequent water treatment. This way all
buildings of the renovated terminal have an adequate drinking water supply.

Parque de estacionamento no largo do
Mutu Ya Kevela
Car parking in the wide of Mutu Ya Kevela

SONIP – Sonangol Imobiliária e
Propriedades, Lda
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2014- Em curso
Outros Dados / Other data

O projecto de requalificação urbana do Jardim do Mutu teve como objectivo a construção
de um parque de estacionamento subterrâneo com 884 lugares de estacionamento e 71
lugares para motociclos, distribuídos em 6 pisos. Pela intervenção se localizar numa zona
de inclinação muito pronunciada, foram criadas diversas plataformas para oferecer
diferentes ambientes num percurso de fácil acesso e agradável de percorrer.
Acima do solo a proposta contempla a criação de dois espaços comerciais com instalações
sanitárias públicas na primeira plataforma à cota da Av.Lenine, na segunda plataforma
desenvolve-se um espaço de restauração, com cozinha e uma sala envidraçada que se abre
para uma esplanada, na terceira plataforma existe um parque infantil circundado por um
anfiteatro verde e na plataforma seguinte de maior dimensão encontramos uma meia
quadra de basquete e uma zona de bancada.

Parque de estacionamento do largo do
Ambiente

Car Parking on largo do Ambente

SONIP – Sonangol Imobiliária e
Propriedades, Lda
Luanda, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2012-2018
Outros Dados / Other data

O parque de estacionamento do Largo do Ambiente foi inserido num lote com cerca de
4.700 m², é composto por 5 pisos e tem capacidade para 515 lugares de estacionamento
automóvel e 53 vagas para motociclos. Pretende-se que este seja um projeto integrado o
mais possível com a envolvente, para isso foi criada uma praça a superfície de modo a
manter a sua relação com os edifícios circundantes, a circulação de pessoas no local e
proporcionar a requalificação desta zona urbana através de um projecto paisagístico.
O acesso automóvel ao parque é feito por rampas colocadas nas vias paralelas ao mesmo,
possibilitando a criação de faixas de aceleração e desaceleração deixando assim o trânsito
fluir. Os peões têm acesso ao interior do parque através de escadas ou rampas que acedem
aos pisos -3 superior e -1 inferior. Nestes pisos o utente poderá usufruir de uma zona de
pagamento, instalações sanitárias e acesso aos elevadores. Por questões funcionais, de
racionalização e maximização da área de estacionamento as áreas técnicas concentram-se
no piso -1 superior, que comporta os grupos de geradores, depósitos de combustível e
respetivos equipamentos de apoio, no piso -2 inferior o quadro geral técnico e o PT e no
piso -5 inferior os reservatórios de água de consumo, de incêndio e respectivos
equipamentos.

Biblioteca provincial de Lunda-Sul
Library of Lunda-Sul Provincial

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Governo da Província da Lunda-Sul
Luanda Sul, Angola
2011
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•

arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
inst. mecânicas / mechanical eng.

O projecto para a Biblioteca Provincial de Lunda Sul revela um edifício constituído por
auditório polivalente, espaço de exposição, biblioteca juvenil, biblioteca sénior, serviços de
apoio, café/esplanada. Destaque para o auditório polivalente, preparado para acolher
espectáculos de teatro, música e cinema, bem como conferências e demais eventos.
The project for the Provincial Library of Lunda Sul presents a building consisting of a multipurpose auditorium, exhibition space, children’s library, adult library, support services, cafe /
terrace. The highlight is the multipurpose auditorium, ready to welcome theatre, music and
film shows as well as conferences and other events.

Requalificação urbana do Largo da Mutamba
Urban redevelopment of Mutamba Square

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Governo da Província da Lunda
Luanda, Angola

•

arquitectura / architecture

2012
Outros Dados / Other data

A requalificação urbana do Largo da Mutamba pretende engrandecer o carácter simbólico
deste lugar, dotando a cidade de um espaço público contemporâneo e condizente com
uma nova Luanda. A proposta prevê a construção de um grande parque de estacionamento
que permite o acesso fácil aos edifícios contíguos à praça. Ao mesmo tempo, a construção
deste equipamento potencia a reestruturação urbana do largo, a reconversão dos
arruamentos adjacentes e propõe ainda a criação de uma nova dependência para o
Governo Provincial, em estreita relação com o edifício mas sem qualquer impacto
urbanístico concorrente com a grandeza desta peça arquitectónica.
The urban renewal of Mutamba’s Square wants to magnify the symbolic character of this
place, giving the city a public space with a contemporary design, befitting with a new
Luanda. The proposal includes the construction of a large parking lot that allows easy access
to the buildings adjoining the square. At the same time, the construction of this equipment
enhances the urban restructuring of the square, the redevelopment of the adjacent streets
and also proposes the creation of new headquarters for the Provincial Government, in close
relationship with the building, but without urban impact concurrent with the greatness of this
architectural piece.

Reab. Estradas Samba Cajú /
Banga/Quiculungo/Bolongongo
Rehabilitation of the roads Samba Cajú / Banga /
Quiculungo / Bolongongo
Áreas de Intervenção / Intervention areas

GRINER
Kwanza Norte, Angola
2017- Em curso

•
•
•
•

vias de comunicação / communication ways
inst. hidráulicas hydraulic eng.
sinalização / signaling
estudo de impacte ambiental / environmental
impact study

Outros Dados / Other data

A reabilitação das estradas EC316/EC122/EN225, Troço: Samba Cajú / Banga / Quiculungo /
Bolongongo, com uma extensão de 91 km, teve como objectivo permitir aos utentes das
mesmas uma circulação mais consistente e aumentar o nível de segurança na mesma. A
zona em estudo é uma zona ligada à produção de café e de madeira, pelo que a correcta
execução deste projecto terá um papel relevante no desenvolvimento socio-económico
desta zona.
O traçado em planta e perfil longitudinal desenvolve-se em sobreposição à plataforma
existente, reduzindo a área de desmatação e os volumes de escavação e aterro. A
plataforma apresenta uma largura de 9 m, com duas vias de 3,5 m mais 1 m de berma,
estudou-se ainda uma solução de cariz urbano, contemplando uma faixa de rodagem com
vias de 2 sentidos, passeios, áreas de parqueamento e paragens BUS, para as localidades de
Banga e Cariamba.
The rehabilitation of the EC316/EC122/EN225 roads, section: Samba Cajú / Banga /
Quiculungo / Bolongongo, with a length of 91 km, was intended to enable users of the roads
to circulate more consistently and increase the safety level there.
The plan and longitudinal profile tracing overlaps the existing platform, reducing the
deforestation area and the excavation and landfill volumes. The platform has a width of 9 m,
with two lanes of 3.5 m plus 1 m of berm. An urban solution was also studied, including a 2way road, sidewalks, parking areas and BUS stops for the localities of Banga and Cariamba.

Via de acesso à zona portuária da
Pumangol

Access road to the port area of Pumangol

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Pumangol
Luanda, Angola
2016-2018
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•
•

vias de comunicação / roads
arquitectura / architecture
estruturas / structures
inst. hidráulicas hydraulic eng.
inst. eléctricas electrical eng.
paisagismo / landscaping
gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

O acesso à plataforma da Pumangol será realizado por intermédio de um nó de ligação,
composto por um viaduto desnivelado, devido ao desnível altimétrico existente e por uma
via exclusiva para o Porto de Luanda denominada de VCPL. O acesso foi dividido em dois
alinhamentos, composto pelo no de ligação com extensão de cerca de 350 m e o a via
exclusiva da pumangol com 250 m. O ramo do nó de ligação tem um raio em planta de 40
m, uma sobrelargura de 1.62 m e uma sobrelevação max de 4%, que corresponde a uma
velocidade no nó de 40 Km/h. Na via exclusiva da pumangol, foram respeitadas as cotas do
terreno existente, dando apenas um caimento de 0.1% na zona de intervenção.
The access to the Pumangol platform will be through a connecting node, consisting of an
uneven viaduct, due to the existing altitude elevation and an exclusive route to the Port of
Luanda called VCPL. The access was divided into two alignments, consisting of the
connecting length of about 350 m and the Pumangol exclusive lane with 250 m. The branch of
the connecting node has a radius of 40 m in plan, an over-width of 1.62 m and a max increase
of 4%,, which corresponds to a node speed of 40 km / h. On Pumangol's exclusive route, the
existing land quotas were respected, giving only a 0.1% drop in the intervention zone.

Reab. Estrada EN120 Troço: Alto Dondo/Waco
Kungo/Ponte do Rio Keve - Lote 03: Pontão do
Rio Quimone/São Mamede
Road Rehabilitation EN120 Section: Alto Dondo / Waco Kungo /
Keve River Bridge - Lot 03: Quimone River / São Mamede Jetty
INEA - Instituto de Estradas de
Angola
Cuanza Sul, Angola

Áreas de Intervenção / Intervention areas
•
•

gestão de obra / const. management
fiscalização de obra / const. supervision

2017
Outros Dados / Other data

A empreitada de reabilitação do pavimento existente e alargamento da plataforma da
estrada EN120 entre o pontão do rio Quimone e São Mamede, com extensão de 52
quilómetros foi desenvolvido tendo em conta um traçado em planta da rodovia atendendo
a uma velocidade directriz de 100 km/h e um perfil ondulado. A secção transversal
compreende uma plataforma pavimentada com 9 m, sendo 7 m de largura para pista de
rolamento e 1 m de berma para cada lado.
Os estudos desenvolvidos tiveram como critério básico a máxima utilização do traçado
existente a fim de minimizar a terraplenagem e o impacto ambiental, evitando‐se cortes e
aterros elevados que pudessem descaracterizar o relevo existente e modificar a natural
interligação das bacias hidrográficas da região.

Vias Estruturantes do Acesso ao Novo
Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL)

Structural Routes of Access to Luanda's New
International Airport (NAIL)

Áreas de Intervenção / Intervention areas

Ministério da Construção - DNIR
Luanda, Angola
2014-2016
Outros Dados / Other data

•
•
•
•
•
•
•

urbanismo, vias / urbanism, routes
topografia / topography
estruturas / structures
inst. Hidráulicas / hydraulic eng.
inst. eléctricas / electrical eng.
paisagismo / landscaping
estudos de impacte ambiental de tráfego e
económico / environmental and traffic impact
studies

O projecto da Autoestrada urbana tem uma extensão de 23.75 Km e foi considerada uma
velocidade base de 90 Km/h. A directriz foi definida dentro do canal existente da estrada
EN230 - Estrada de Catete, entre a rotunda da Unidade Operativa e o cruzamento com a Via
Expresso. O perfil transversal tipo é constituído por faixa de rodagem com três vias em cada
sentido, tendo cada via 3,50m de largura, bermas direitas com 2,00m, bermas esquerdas
com 0,50m e separador central com 1.45 m de largura. Também foram definidos Nós de
acesso elevados para ligação e travessia à Autoestrada, sendo 3 nós directos, situados na
Comarca, Moagem e Porto Seco e 3 nós com ramos, situados na 9ª Avenida, Brasileira e
Fata, possibilitando as ligações à rede viária local.

Estrada Cabinda - Yema
Road Cabinda - Yema

Áreas de Intervenção / Intervention areas

INEA - Instituto de Estradas de Angola
Cabinda, Angola
2008-2010

•
•
•
•

vias de comunicação / communication ways
inst. hidráulicas hydraulic eng.
sinalização / signaling
fiscalização de obra / const. supervision

Outros Dados / Other data

Ligando a cidade de Cabinda a Yema, esta estrada com 22 km de extensão, 17 dos quais em
ambiente extra-urbano e 5 em ambiente urbano, foi executada em 18 meses. Representou
um volume de movimentação de terras na ordem
dos 210 000 m3 e utilizou quase 30 000 toneladas de betuminoso. Empreitada de grande
envergadura, apresentou soluções técnicas de relevo tal como a utilização de solo-cimento
para a estabilização da plataforma numa
área total de 126 000 m2. A empreitada incluiu ainda a construção de cerca de 7730 ml de
colectores de águas pluviais.
Connecting the cities of Cabinda and Yema, this 22 km long road (17 km in extra-urban areas
and 5 km in urban areas) was constructed in 18 months. Around 210 000 m3 of earth was
excavated and nearly 30 000 tons of asphalt was used. This large-scale enterprise required
technical solutions for levelling such as the use of soil cement to stabilize the pavement
foundation in a total area of 126 000 m2. The contract also included the construction of
approximately 7730 ml of storm water drainage.
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