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Constituindo um marco no progres-
so da capital angolana, o projeto de 
requalifi cação da Baía de Luanda 
acaba de ser reconhecido interna-
cionalmente como a melhor inter-
venção de requalifi cação urbana em 
Angola.

A consagração foi anunciada na 
gala de entrega da primeira edição 
do Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana, com o empreendimento 
luandense a arrecadar a menção 
honrosa atribuída pela revista Vida 
Imobiliária. O galardão foi entregue a 
António Costa Lopes, representante 
da sociedade Baía de Luanda – que 
promove o projeto -, que agradeceu 
a distinção, garantindo tratar-se de 
um projeto que “refl ete a imagem 
de modernidade e desenvolvimen-
to económico e social do país”, e que 
“foi concebido para servir todos os 
cidadãos de Luanda”.

Depois de, aproximadamente, 30 
meses de trabalho – que incluíram as 
fases de infraestruturas, saneamento 
e despoluição ambiental da Baía -, 
em Agosto de 2012 foi ofi cialmente 
inaugurada a primeira fase da requa-
lifi cação da Baía de Luanda, “devol-
vendo” aos cidadãos uma área de 
3.100 metros de frente oceânica e 
que é um dos principais cartões-de-
visita da capital angolana.

Além da renovação urbanística da 
área, que passou a dispor de uma for-
te componente de lazer, esta era uma 
obra há muito esperada na cidade, já 
que implicou também melhorias sig-
nifi cativas ao nível da circulação ro-
doviária naquele que é um dos eixos 
mais movimentados de Luanda.

A intervenção, no valor de, apro-
ximadamente, 376 milhões de euros, 
renovou completamente o espaço 
público da marginal, dotando-o de 
novos espaços lazer, serviços de esta-
cionamento, melhoria na fl uidez ro-
doviária, eventos culturais, espaços 
verdes e comércio. Assim, foram ali 
criados 1.300 novos lugares de esta-
cionamento, aos quais se adiciona-
ram mais 1,600 até ao fi nal do ano, 
um passeio marítimo com 174.000 
m2 de espaços pedonais, 3 quiló-
metros de ciclovia, 10 novas praças, 
três parques infantis, três parques 
de desporto, cinco campos de street 
basket e cinco espaços para eventos 
culturais.

De iniciativa governamental, este 
projeto foi promovido pela Sociedade 
Baía de Luanda e foi tornado possí-
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decorrendo “em plena sintonia com 
o trabalho e qualidade técnica da re-
novada marginal”, refere fonte ofi -
cial da Sociedade Baía de Luanda. E, 
já em 2013 arrancaram projetos de 
construção de 5 edifícios de escritó-
rios e vários edifícios de habitação.

Na área junto ao Porto de Luan-
da fi ca a parcela A, com, aproxima-
damente, 9 hectares, na qual será 
desenvolvido um polo urbano “que 
se antevê como o local de eleição 
para o novo centro de negócios da 
cidade”. Por seu turno, ao longo de 
três hectares junto ao nó viário da 
Fortaleza localiza-se outra das áreas 
de intervenção, a parcela 1, para a 
qual está prevista a criação de um 
espaço multifuncional com áreas de 
restauração, comércio, cinco edifí-
cios para escritórios, habitação e ser-
viços. Com uma área de 27 hectares, 
a parcela 3 é a maior das três e fi ca 
na zona da Ilha do Cabo, e ai será de-
senvolvido um conjunto imobiliário 
de vocação essencialmente habita-
cional, complementado por âncoras 
reservadas a comércio e serviços, es-
critórios, hotelaria e equipamentos 
públicos, além da criação de espa-
ços verdes, ciclovias e vias pedonais, 
bem como um passeio marítimo de 
dois quilómetros de extensão ao lon-
go de toda a parcela.

O loteamento urbano permite a 
construção de edifícios com áreas 
entre os 2.500 m2 até aos 50.000 
m2, “proporcionando o acesso de 
um leque alargado de investidores 
e empresas que pretendam desen-
volver o seu projeto junto às reno-
vadas águas da Baía”, consideram 
os responsáveis da Sociedade Baía 
de Luanda. E, de acordo com o mas-
terplan, todos os empreendimentos 
a construir terão como princípio co-
mum um enquadramento de “mo-
dernidade arquitetónica com a be-
leza da baía”.

Para facilitar o trabalho aos poten-
ciais investidores, a Sociedade Baía 
de Luanda já pôs à sua disposição 
um conjunto de serviços para otimi-
zar as atividades de planeamento, 
licenciamento e construção na zo-
na, disponibilizando informações 
técnicas e jurídicas. Neste leque de 
serviços consta igualmente contro-
lo fi nanceiro, apoio técnico desde a 
conceção do projeto a construção, 
serviços de engenharia, orientação 
em torno da construção de edifícios, 
apoio comercial e colocação de pro-
dutos imobiliário no mercado e ges-
tão de edifícios.

vel graças à junção de esforços entre 
entidades públicas e privadas, com 
a banca privada a assumir um papel 
central na estruturação fi nanceira 
necessária à concretização da obra 
pública, sem que para tal tenha sido 
necessário recorrer ao Orçamento 
Geral do Estado. A estrutura acionis-
ta da Baía de Luanda junta entidades 
como a Sonangol, o Banco Privado 
Atlântico, o Banco Comercial Portu-
guês e a Finicapital. 

Como contrapartida pelo investi-
mento na obra pública de requalifi ca-
ção da marginal da Baía de Luanda, 
a Sociedade Baía de Luanda obteve 

a concessão do Governo de Angola 
para criar parcelas de terreno, com a 
conquista de terra ao mar, nos quais 
começam agora a ser desenvolvidos 
projetos imobiliários urbanos de uso 
misto. 

Desenvolvimento 
imobiliário já arrancou
Finda a primeira fase, chegou a vez 
de se avançar para o passo seguinte 
neste megaprojeto de requalifi ca-
ção urbanística, com o arranque da 
componente imobiliária. E, no fi nal 
de 2012 foram disponibilizados um 
conjunto de 80 lotes de terreno com 

vista para o oceano atlântico, sendo 
que entretanto já arrancaram as pri-
meiras obras.

Ao longo de uma área intervenção 
imobiliária que totaliza 39 hectares, 
vão nascer dezenas de projetos voca-
cionados para servir as necessidades 
de famílias e empresas e da própria 
cidade de Luanda, distribuídos por 
três parcelas distintas.

A infraestruturação das parcelas 
para o desenvolvimento imobiliário 
está em curso desde o fi nal do ano 
passado, compreendendo a execu-
ção de redes urbanas de água, es-
gotos, energia e telecomunicações, 


