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COMPLEXO PARALÍMPICO DE LUANDA

■  Designação
Complexo Paralímpico de Luanda

■  Função
Edifício desportivo

■  Localização
Luanda, Angola

O Complexo Paralímpico de Luanda é composto por três edifícios, um campo e pista de atletismo e uma bancada exterior. A

interligação entre estes elementos é feita através de uma área com aproximadamente 8,5ha, dotada de praças, estacionamento e

zonas verdes, sendo o conjunto inteiramente permeável através de percursos pedonais e ciclovias, respeitando todas as normas

internacionais de acessibilidades. Os três edifícios complementam-se no sentido em que fazem parte integrante de um complexo

onde são colocadas à disposição do atleta, instalações dotadas de equipamentos necessários para o processo de treino diário. O

complexo tem também capacidade para ser usado como centro de estágio de equipas nacionais e internacionais estando equipado

com uma residência e zonas de estar interiores e exteriores de fácil acesso a todas as zonas de treino. Este complexo conta ainda

com um restaurante, (que permite a utilização por parte do público em geral, não colidindo com a zona privada do edifício), uma
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piscina semiolímpica e um centro de alto

rendimento equipados com balneários próprios

que servem também o campo exterior. 

O edifício da piscina foi projetado admitindo a

possibilidade de, no futuro, e com custos mínimos,

ser aumentado em comprimento, permitindo

alongar a piscina e a bancada, ficando o complexo

dotado de uma piscina olímpica. 

O edifício do estádio comporta uma zona de

chegada/entrada, onde se localizam a zona de

estar e o bar. O interior do edifício e a zona das

bancadas é de fácil circulação e de percurso

intuitivo, sendo o contacto visual com o campo

quase permanente. Num dos topos do campo, a

zona interior da bancada é usada como área de

aquecimento. Na zona inferior das bancadas mais

longas estão localizados os balneários, em

duplicado, para atletas e árbitros, permitindo assim

que se façam jogos em horários seguidos. Esta

área contempla ainda zona de primeiros socorros,

zonas técnicas e gabinetes de fisioterapia. Na parte

superior de uma destas bancadas situa-se o

espaço da imprensa, com guichés de tradução,

produção e edição de imagem, permitindo assim

transmissões internacionais em direto.

Este complexo, no seu todo, vem dotar a cidade de

um equipamento indispensável à cidade de Luanda.
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CENTRAL PROJECTOS, LDA.

Fundada em Coimbra em Março de 1993, a Central Projectos tem
como atividade a prestação de serviços de projeto e consultadoria
nas áreas de Engenharia e fiscalização de obra. Com muitos
projetos realizados para obras de referência, a Central Projectos
tem vindo a desenvolver o conhecimento e a experiência da sua
equipa técnica, distinguindo-se atualmente como uma das
empresas melhor qualificadas na sua área de atuação.
Para além de projetos de engenharia nas diversas
especialidades, a Central Projectos presta serviços na área de
consultadoria como estudos de viabilidade técnica e económica,
análise e revisão de projetos, entre outros.
Com o objetivo de prestar serviços competitivos e de elevada
qualidade, são estabelecidas, sempre que se justifique,
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parcerias com outros técnicos e empresas, procurando dar
resposta aos problemas mais complexos. 
A internacionalização da Central Projectos, iniciada em 2008,
constituiu um fator determinante para o seu crescimento e
sucesso. Em Angola, a Central Projectos é parceira da empresa
angolana  GSE - Gestão e Serviços de Engenharia, Lda.,
fundada em 2006 e constituída por técnicos com mais de 30
anos de experiência em Angola, nas áreas de construção,
projetos e fiscalização. Desta parceria têm resultado projetos de
relevo, fruto do reconhecimento do trabalho desenvolvido por
estas empresas, em Portugal e em Angola.
A Central Projectos é uma empresa certificada pela NP EN ISO
9001:2008 desde 2008.


