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Centro de Reabilitação de Cacuaco
■ Local da obra
Cacuaco - Angola
■ Fase de estudo
Estudo Prévio
■ Valor estimado (euros)
sem estimativa
■ Data prevista de início da obra
Ano de 2014
■ Características
Área de construção: 158.000 m2

Gabinete Projectista
A1V2 - ENGENHARIA CIVIL E
ARQUITECTURA, LDA
Alameda dos Oceanos, Edifício
Mar do Oriente, Lote 1.07 AN 3.1 1990-208 LISBOA
Telefone 218 438 550
Fax 218 438 559
E-mail lisboa@a1v2.pt
Contacto Eng. Maria José Vicente

Descrição do projecto
O novo Complexo de Apoio aos Antigos Militares das Forças Armadas, para o Cacuaco, consiste num complexo multifuncional de referência na área
envolvente de Luanda, com diversas valências e serviços, especialmente vocacionado para a reabilitação de antigos militares.
O complexo localiza-se na zona Sul de Cacuaco, num lote de 158 000 m2 caracterizado por uma topografia declivosa, marcada por diversas linhas
de água. Os seus limites estão claramente definidos, tendo como principais confrontações, a Este, a atual estrada de acesso e, a Oeste, a linha de
água/ribeiro.
Trata-se de um projeto ambicioso e inovador com especial relevância do ponto de vista social e ambiental. No âmbito social são implementados vários
serviços básicos inerentes ao programa, destinados não só ao universo programático e de utilizadores do próprio complexo, mas também para
usufruto da comunidade envolvente. No domínio ambiental, são consideradas diversas estratégias para a devida articulação dos espaços verdes e
construídos com a envolvente natural e topográfica.
Concretiza-se um empreendimento modelo, integrador de várias valências indispensáveis, algumas delas bastante específicas e escassas, dando
resposta a múltiplas solicitações e necessidades da generalidade da população.

Materiais/Equipamentos/Produtos
ÁGUAS: Instalações, Equipamentos e Sistemas; CASAS DE BANHO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS: Acessórios de casa de banho; Louças sanitárias;
ELECTRÓNICA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO: Cabos para informática; Instalações telefónicas.

76

ANTEPROJECTOS

Janeiro de 2014 www.anteprojectos.com.pt

