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INTRODUÇÃO

 O IFAL -Instituto de Formação da Administração Local  - encontra-se sediado a sul de Luanda, Angola, na Avenida 
Pedro de Castro Van-Dunen. O terreno onde se concentram todas as instalações, caracteriza-se pela sua forma 

pentagonal irregular e pela sua grande dimensão (71 200 m2).

 O instituto foi ganhando, progressivamente, importância na sociedade angolana, nomeadamente, na formação e 

capacitação dos actuais e futuros funcionários da Administração Local do Estado e da Administração Autárquica. O 
seu desenvolvimento determinou novas necessidades nas suas instalações, que foram crescendo através de 

edificações temporárias e outras definitivas, dispersas pelo terreno sem um plano de conjunto.
 Atendendo aos condicionamentos das actuais instalações, e ao crescimento da importância que a IFAL 

desempenha na melhoria da qualidade de vida e dos serviços prestados pelos órgãos da Administração Local do 
Estado e das Autarquias Locais, pretende-se programar o crescimento das suas instalações ao longo do tempo de 

uma forma coerente, eficiente e sustentada.
 O programa de crescimento das instalações do IFAL inclui: novos alojamentos, novas salas de aula, uma 

biblioteca, um refeitório/edifício de eventos, uma zona desportiva e novos espaços exteriores.
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 A proposta aqui apresentada, para a renovação das instalações do IFAL, pretende responder eficazmente ao 
programa proposto e às necessidades que uma instituição desta dimensão e importância requer. Esta subdivide-se 
em três zonas de construção de acordo com a sua função.

 - A zona com maior volume construtivo é composto pelos alojamentos, espaços comuns, salas de aula, gabinetes 
de atendimento, biblioteca, sala de professores e laboratórios. Todos estes edifícios funcionam em conjunto com os 
espaços comuns a ligar os dois edifícios de alojamento, e por sua vez a biblioteca liga-os ao edifício das salas de 
aula. As diferentes construções são complementadas pelos vários espaços exteriores.

 -Junto ao anfiteatro, desenvolve-se o edifício de eventos e o refeitório. Pretende-se que este espaço funcione 
como refeitório para toda a estrutura IFAL, mas também como um local de eventos completamente independente. O 
edifício desenvolve-se num só piso e utiliza os espaços exteriores como espaços integrantes do próprio edifício.

 - O núcleo desportivo desenvolve-se no extremo poente do terreno com dois campos.

 - Os arranjos exteriores desempenham um papel determinante na proposta. Pretende-se utilizar e potenciar todas 
as estruturas existentes, criando novos espaços de acordo com os novos edifícios e unificar todo o conjunto. As 
intervenções mais significativas centram-se na entrada principal, onde se criou uma pequena zona de estar que a 
enobrece, e na zona intermédia onde se criou uma praça que liga o edifício administrativo e o anfiteatro. Também 
foram criadas novas ruas e diversos espaços de estacionamento junto ao edifício administrativo, ao edifício de 
eventos e ao anfiteatro.
 Propõe-se a plantação de várias árvores autóctones para criar alamedas, enfiamentos visuais e zonas de sombra.

 Para facilitar e tornar exequível, a intervenção foi dividida em três fases distintas, descritas em seguida.
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A-1

LEGENDA

Salas de aula Habitação Biblioteca Refeitório e Edifício de eventos Campos polidesportivos Área pavimentada Espaços verdes Ruas e estacionamento

1ª Fase (refeitório, parte da habitação, arruamentos e parque de estacionamento do edifício administrativo)

2ª Fase (restante habitação, biblioteca e parte dos arranjos exteriores)

3ª Fase (salas de aula, campos polidesportivos, edifício de eventos, estacionamento do edifício de eventos e restantes arranjos exteriores)

LEGENDA

Salas de aula Alojamentos Biblioteca Refeitório e Edifício de eventos Campos polidesportivos Área pavimentada Espaços verdes Ruas e estacionamento

1ª Fase (refeitório, parte da habitação, arruamentos e parque de estacionamento do edifício administrativo)

2ª Fase (restante habitação, biblioteca e parte dos arranjos exteriores)

3ª Fase (salas de aula, campos polidesportivos, edifício de eventos, estacionamento do edifício de eventos e restantes arranjos exteriores)

Ruas e estacionamento

Área total 39 939 m2

Alojamentos 3 748 m2

Quartos (70) 3 488 m2 Espaços comuns 260 m2

Biblioteca 300 m2

Ruas 2 014 m2

Estacionamento (194 lugares) 2 445 m2

Arranjos exteriores 25 895 m2

Área pavimentada 5 785 m2 Área ajardinada 20 110 m2

Refeitório e edifício de eventos 2 048 m2

Refeitório 1 182 m2 Edifício de eventos 866 m2

Salas de aula (10 ensino médio e 10 ensino superior) 1 881 m2

Campos polidesportivos 1 608 m2
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LEGENDA

Salas de aula Alojamentos Biblioteca Refeitório e Edifício de eventos Campos polidesportivos Área pavimentada Espaços verdes Ruas e estacionamento

1ª Fase (refeitório, parte da habitação, arruamentos e parque de estacionamento do edifício administrativo)

2ª Fase (restante habitação, biblioteca e parte dos arranjos exteriores)

3ª Fase (salas de aula, campos polidesportivos, edifício de eventos, estacionamento do edifício de eventos e restantes arranjos exteriores)

Ruas e estacionamento

1ª Fase 8 730 m2

Alojamentos 2 085 m2

Quartos (40) 1 955 m2 Espaços comuns 130 m2

Refeitório 1 182 m2

Ruas 1 756 m2

Estacionamento (67 lugares) 837 m2

Arranjos exteriores 2 870 m2

Área pavimentada 766 m2 Área ajardinada 2 104 m2
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LEGENDA

Salas de aula Alojamentos Biblioteca Refeitório e Edifício de eventos Campos polidesportivos Área pavimentada Espaços verdes Ruas e estacionamento

1ª Fase (refeitório, parte da habitação, arruamentos e parque de estacionamento do edifício administrativo)

2ª Fase (restante habitação, biblioteca e parte dos arranjos exteriores)

3ª Fase (salas de aula, campos polidesportivos, edifício de eventos, estacionamento do edifício de eventos e restantes arranjos exteriores)

Ruas e estacionamento

2ª Fase 12 929 m2

Alojamentos 1 663 m2

Quartos (30) 1 533 m2 Espaços comuns 130 m2

Biblioteca 300 m2

Estacionamento (79 lugares) 997 m2

Arranjos exteriores 9 969 m2

Área pavimentada 3 549 m2 Área ajardinada 6 420 m2



3ª FASE
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3ª Fase 18 280 m2

Salas de aula (10 ensino médio e 10 ensino superior) 1 881 m2

Edifício de eventos 866 m2

Estacionamento (48 lugares) 611 m2

Arranjos exteriores 13 056 m2

Área pavimentada 1 470 m2 Área ajardinada 11 586 m2

Campos polidesportivos 1 608 m2

Ruas 258 m2
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LEGENDA

Salas de aula Alojamentos Biblioteca Refeitório e Edifício de eventos Campos polidesportivos Área pavimentada Espaços verdes Ruas e estacionamento

1ª Fase (refeitório, parte da habitação, arruamentos e parque de estacionamento do edifício administrativo)

2ª Fase (restante habitação, biblioteca e parte dos arranjos exteriores)

3ª Fase (salas de aula, campos polidesportivos, edifício de eventos, estacionamento do edifício de eventos e restantes arranjos exteriores)

Ruas e estacionamento


