Av. Karl Marx nº 731, 2º Andar, Flat 07
Maputo/Moçambique
E.mail: revita@tdm.co.mz
Cell: (+258 )82 5364167
Cell: (+258) 84 7878333
TeleFax: (+258) 21302658
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4. Âmbito dos Serviços

1. Empresa

A REVITA, Lda foi estabelecida para a prestação de serviços no ramo de arquitectura e
consultoria abrangendo as seguintes áreas:

A REVITA , Projectos e Consultoria, Lda. é uma sociedade por
quotas de responsabilidade limitada e é uma nova empresa.
Os escritórios da Empresa estão situados Av. Karl Marx Nº. 731,
2º.And a r,
Fla t .7 ,
T ele fa x.:
+25 8
21
30 26 58 ,
E -mail:
revita@tdm.co.mz
, Maputo –Moçambique.

Elaboração de projectos de arquitectura em geral, desde edi"cios públicos e
privados, como unidades sanitárias, escolas, escritórios, centros comerciais,
armazéns, fábricas, complexos residenciais, entre outros;

2. Quadro Chave da Empresa
O pessoal chave de empres

a é o seguinte:

Arquitecto Sénior com nível de Licenciatura e Mestrado
em plani"cação Urbana e Regional (UEM, BSU), e com
mais de 15 anos de experiência em arquitectura
também em gestão de projectos;

Elaboração de projectos de interiores e de arranjos paisagísticos;

e

Um Arquitecto sénior com o nível de Licenciatura em
Planeamento Físico (UEM) e com mais de 5
anos de
experiência em diversos tipos de projectos;

Dois Arquitectos assistentes recém formados (UEM), um
com 1 ano de experiência e outro com oito meses;
Um Técnico Médio de construção civil (IIM), com 5 anos
de experiência em projectos e obras de construção civil,
incluindo avaliação de imóveis.
3. Colaboradores da Empresa
Dependendo
das
necessidades,
a empresa
também
emprega uma série de professionais
que, não fazendo parte
da estrutura permanente,
têm colaborado connosco na
elaboração de projectos, tais como:
o
o
o
o
o
o
o
o

Arquitectos assistentes (2);
Engº.de Estruturas;
Engº. Electrotécnico;
Engº. Mecânico;
Técnicos Médios de Construção Civil (2);
Topógrafos;
Me didores Orçamentista;
Operadores de CAD

Elaboração de planos de desenvolvimento urbano e regional, incluindo a
assessoria técnica aos Municipios e outras instituições involvidas nas actividades
similares;
Inventariação, análise e avaliação de todo o tipo de imóveis
para efeitos de
reabilitação e/ou ampliação ou para efeitos de compra / venda.
Gestão de projectos e “Procurement” (acessoria na preparação de documentos
para lançamento de concursos publicos, análise e avaliação de propostas,
preparação e elaboração de contratos);
Gestão de empreitadas na área de "scalização abragendo a programação
geral das obras, controle de qualidade, prazos, medição e facturação, e
elaboração de relatórios de progresso técnico das empreitadas.

5. Visão, Missão, Valores e Cultura da Empresa
A REVITA, Lda ., é uma empresa pronta para dia após dia abrir caminho por entre as
empresas grandes, estando no mercado a atestar as suas capacidades e mostrar que
é possível com muito trabalho e dedicação tornar -se uma empresa competitiva no
mercado nacional.
Ela foi constituida para contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, mas com
uma abordagem diferente e própria no ramo de consultoria e de prestação de
serviços de sua vocação.
Seu desempenho, conduta, seriedade no cumprimento dos pr azos acordados com os
clientes nos diferentes trabalhos adjudicados, são aspectos importantes a
serem
observados pela empresa.
Para isso, estipulamos missões, metas e valores que acreditamos serem fundamentais
para a empresa, clientes e colaboradores.

5.1. Visão
Ser uma empresa de referência em qualquer tipo de trabalho onde
actua, proporcionando aos seus clientes, serviços de alta qualidade.
5.2. Missão
Garantir a excelência e a qualidade na elaboração de projectos e
prestação de serviços, satisfazer as necessidades e expectativas dos
clientes, fornecedores e colaboradores e, criar um valor acrescentado
para própria empresa.

5.3. Valores e Cultura da empresa
A REVITA, Lda. tem como principios:
Actuar procurando a satisfação dos cli entes e a liderança do
mercado para a consoli dação dos níveis crescentes de
credibilidade;

Respeitar os documentos normativos nacionais e internacionais
que regulam a actividade de conultoria, na aplicação das
exigências de segurança, higiene e saúde no trabalho, na
aplicação de sistema de gestão da qualidade e ambiente;
A valorização dos quadros da empresa ao nível humano,
intelectual e profissional e permitir o crescimento técnico e
formação do seu pessoal através de participação em seminários,
workshops, cursos de curta ou média duração dentro ou fora do
País;

Integração harmoniosa e meio social e cultural envolvente, com
base numa política activa de requalificação ambiental e de
cooperação com as comuni dades locais;

Incentivar o respeito, a ética e a boa convivência entre todos
colaboradores, clientes e fornecedores;

Manter com os seus clientes e parceiros e colaboradores uma
rel ação de confiança e fiabi lidade duradoira;

Alca nçar l arg as e xper iência técnica e d e bo a ges tã o de
rec ursos huma no s, os q ua is p ermi ti rão o des env olvim ento d a
em pre sa;
Estab elec er p arc eria s com outr as empr esa s d o ra mo e
tra ns feri r e/ou ad quir ir “ know-how” d entro d esse pro cesso .
6. F ilosofia da Em presa
É fil osofia d a emp res a op tim izar consta ntem ente os s eus
conhecim entos , hab ilid ad es téc nic as e ex per iênc ia pa ra ga ra ntir
a os se us clientes p ad rões de q uali da de d esejáveis .
A consta nte p reocupa çã o da emp resa é , e s emp re ser á, p ossuir
p essoa l eventua l e e spec iali za do , neces sár io pa ra ca da tip o de
intervençã o e a jus tad a em confor mid ad e co m a s nec essi da des,
q ue em co njunto com os s eus quad ros , conjuga no q uotid ia no
re spei to pe lo tra ba lho b em feito, ho nes ti da de na s s uas rela ções ,
com to ta l a utonomi a técnica e fi na nc eira resp eita nd o tod os os
re quisitos lega is e xigí veis.
7. P arcerias
A m ai or a p osta da emp res a é em técnicos na ciona is. No enta nto,
d epend end o d a enver ga dura dos tr ab alhos estab elece mos
p arc eria s com outras e mpr esa s estra ng eira s, cria ndo cond ições
p ara a e xpo siçã o p erm anente e ad ap tação d os té cnicos loca is às
nova s tecnolog ias e exi gência s de to do o r ip o de merca d o.

Avaliações 2016
REVBCI-010 - Narciso Matos
Avaliação do Imobilizado pertecente a Narciso Matos
Localizado na Cidade de Maputo,
Avenida Julios Nyerere, Bairro da Polana, N° 3712, R/4
Maputo/Moçambique

REVBCI-022 - Rosina Mário Machado da Cruz
Avaliação do Imobilizado pertecente Rosina Mário Machado da Cruz
Localizado na Cidade de Maputo, Bairro Cimento ´´A´´
Av. Julius Nyerere
Maputo/Moçambique

Avaliações 2015
REVBCI-018 - Márcia Odete Fernando Dava
Avaliação do Imobilizado pertecente Sr. Fernando Paulo Dava e a Sra. Odete Machacul
Localizado no Bairro Campoane, Localidade de Gueguegue
Posto Administrativo de Boane, Munic]ipio da Vila de Boane
Boane-Maputo/Moçambique

REVBCI-045 - Rosina Mário Machado da Cruz
Avaliação do Imobilizado pertecente a Clotilde Franciso Magaia Referente ao Bloco 1 e a João Rovissene Dambiane Referente ao Bloco 2
Localizado na Matola Rio, Posto Administrativo da Matola Rio
Distrito de Boane
Boane - Maputo/Moçambique

REVBCI-054 - MOPAC - Sociedade Comercial de Investimento, Lda
Avaliação do Imobilizado pertecente MOPAC - Sociedade Comercial de Investimentos, Lda
Localizado no Forral da Matola
Av. das Industrias, Nº 605
Matola-Maputo/Moçambique

Avaliações 2015
RVT- 096 -ETM - Empressa Muninicipal de Transporte Púbicos da Matola
Avaliação do Imobilizado pertecente a Empressa Muninicipal de Transporte Púbicos da Matola
Localizado na Cidade da Matola,
Avenida da Uniao Africana, Nº 4159
Maputo-Matola/Moçambique

RVT - 084 - RIDER INTERPRIESE, LDA
Avaliação do Imobilizado pertecente a Rider Interprise, Lda
Localizado no Posto Administrativo de Vilankulo
Distrito de Vilankulo
Inhambane/Moçambique

RVT - 083 - Vilamar, lda
Avaliação do Imobilizado pertecente a Vilamar, Lda
Localizado no Município da Vila de Vilankulo
Bairro de Chibuene
Inhambane/Moçambique

REVBCI - 053 - Centro Comercial Mónica Shopping
Avaliação do Imobilizado pertecente a Luís Madubula Giquira
Localizado na Cidade de Nampula, Posto Administrativo Central
Nampula/Moçambique

REVBCI- 006 - ECOBOM, lda
Avaliação do Imobilizado pertecente a Ecobom, Lda
Localizado no Povoado de Dluana Posto Administrativo de Maluana,
Distrito da Manhiça,
Maputo-Manhiça/Moçambique

REVBCI- 007 - CONFORTE HOME
Avaliação do Imobilizado pertecente a Conforte Home
Localizado no Rua dos Continuadores
Av. 25 de Setembro Nº 3 Bairro Central
Nampula/Moçambique

Avaliações 2012
Bc 001 - Complexo Nautilus
Avaliação do Imobilizado pertecente ao Nautilus Beach Resort,
Localizado na Cidade de Pemba, Práia do Wimbe ,
Avenida da Marginal Nº 2088,
Cabo Delgado/Moçambique

Bci 002 - Inbeleza
Avaliação do Imobilizado pertecente ao Sr. Carlos da Conceição José
Localizado na Cidade da Beira, Bairro Esturro,
Av./Rua Alexandre Herculano, nº 87, 2º andar
Beira/Moçambique

BCI 003 - Palace Complexo
Avaliação do Imobilizado pertencente ao Sr. Rafael Emílio Jimenez Feliz
Localizado na Cidade de Maputo,
Av. de Trabalho Nº 2603, R/C
Maputo/Moçambique

BCI 011 - Naira transportes
Avaliação do imobilizado pertecente ao Sr. Carlos Alberto,
Localizado no Municipio da Matola, Bairro da Machava
Av. Lurdes Mutola Nº 145-A,R/C,
Maputo/Moçambique.

BCI 012 - Isidora Faztudo
Avaliação do imobilizado pertecente a Sra. Isidora da Esperanca Faztudo,
Localizado na Cidade de Maputo, Bairro da Sommershield,
Rua. Valentim Siti Nº 379,
Maputo/Moçambique.

BCI 016 - TELCABO
Avaliação de um imóvel destinado a indústria, comércio e serviços, pertecente a Telcabo
Localizado na Cidade de Maputo,
Av. F.P.L.M., nº 1633
Maputo/Moçambique.

Avaliações 2012
BCI 0018 - Avaliação Transporte Lalgy
Localizado no Municipio da Matola, Bairro Hanhane
Rua José Macamo Nº 121,Talhão Nº 202, Unidade C
Maputo/Moçambique

BCI 019 - Avaliação Solar das Acácias
Imóvel localizado na Cidade de Maputo,
Av. Julius Nyerere
Maputo/Moçambique

BCI 0020 - Avaliação Somotor
Imóvel localizado na Cidade de Tete,
Av. Eduardo Mondlane
Tete/Moçambique

BCI 021 - Avaliação Cristovo António Cuco
Localizado no Farol da Matola, Bairro Tchumene, N4
Condominio Vila de Ouro, Talhão Nº A 14/8, Parcela 3380,
Maputo/Moçambique.

BCI 0022 - Avaliação Ndomac
Localizado na Cidade de Xai - Xai, Bairro 2 Unidade A,
Rua. Circunvalação, Talhão Nº 24,
Gaza/Moçambique

BCI 023 - Avalição Mausur Daud
Localizado na Cidade de Xai - Xai,
Av. Samora Machel nº 6700, Talhão Nº 17 - 2ª Ordem,
Gaza/Moçambique.

Avaliações 2012
BCI 0030 - Padaria Nacala
Localizado na Cidade de Nacala, Bairro Maiaia,
Quarteirão nº 4, R/C , Predio APIE,
Nampula/Moçambique.

BCI 0031 - Pescamar
Localizado na Cidade da Beira,
Largo Manuel António de Sousa Nº 6, Caixa Postal 2100,
Sofala/Moçambique.

BCI 0032 - Momed Ibram Abdul Gani
Localizado na Cidade de Nampula, Bairro Muhaivire,
Av. FPLM nº 30/ A, 1 º andar, Direito ,
Nampula/Moçambique.

BCI 0033 - Carpintaria TUHAIR
Localizado na Cidade de Nampula, Bairro Muhaivire,
Av. FPLM nº 30/ A, 1 º andar, Direito,
Nampula/Moçambique.

BCI 0034 - Igreja PENTECOSTAL
Localizado na Rua Mocimboa da Praia, Bairro da Liberdade Cidade da Matola,
Talhões nº 4043, 4044, 4045, Parcela nº 724, Casa nº 1514/41, Quarteirão 24,
Provincia de Maputo/Moçambique.

BCI 0035 - Etelvina Cassam Lourenço
Localizado no Bairro Chi Godzi,
Unidade 25 de Setembro, Cidade de Tete
Província de Tete/ Moçambique

Avaliações 2012
BCI 024 - EURO VISÃO - Lucia Cristina Dos Santos Luzio
Localizado na Distrito de Mossuril, Praia de Chocas Mar,
Rua A,
Província de Nampula/Moçambique.

BCI 0025 - Transorte John e Filhos casa 77
Imóvel localizado no Foral da Matola, Bairro Tchumene
Condominio Matola Village, Parcela 837/B 1, casa nº 77
Maputo/Moçambique.

BCI 0026 - Transorte John e Filhos casa 81
Localizado no Foral da Matola, Bairro Tchumene
Condominio Matola Village, Talhão Nº 81, Parcela 837/B 1, Casa nº 81
Maputo/Moçambique.

BCI 0027 - Arsenio Santos 24 de Julho
Localizado na Cidade de Maputo, Bairro Polana,
Av. 24 de Julho nº 129, 5 º andar, esquerdo,
Maputo/Moçambique.

BCI 0028 Arsenio Santos Bilene
Localizado na Praia de Bilene, Bairro Nhiuane
Posto Administrativo da Praia de Bilene
Gaza/Moçambique

BCI 0029 - Binit Varajidas Maputo
Localizado na Cidade de Maputo, Bairro Polana,
Av. Julius Nyerere nº 854, 1 º andar, ﬂat 1,
Maputo/Moçambique.

MORADIA UNIFAMILIAR TIPO
DUPLEX - T3
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Zintava, Marracuene, Maputo
Dono: Enilde Sarmento
Data: 2016 (Projecto em curso)

B R E V E

D

E S C R I Ç Ã O D

O P

R O J E C TO

Projecto de moradia unifamiliar de 2 pisos com anexo.
Desenho simples, moderno, compacto e económico,
para entender as necessidades do cliente dentro do
espaço, disponível, reservando áreas exteriores para
jardim, varandas e lazer.

ZAMBEZE COUNTRY CLUB
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Tete/Mozambique.
Dono: Mozambique Golf Course
Data: 2012 - 2016 - em contrução

B R E V E

D

E S C R I Ç Ã O D

O P

R O J E C TO

A self-contained activity-centered resort designed as a
destination in itself, encouraging longer and memorable stays.

At the heart of the activities is the golf, catering from absolute
beginners to international events from the Kilimanjaro giant
putting green modelled on The Himayas in St Andrews, the Home
of Golf, to extensive tuition facilites, a short course up to full length
courses.
Infrastructure
·Cahurch
·Shops
·Private security
·Landing strip or helicopter pad
·Restaurants/bars, food court?
·Spa and health club
·Day care centre
·School for resident children
·Gymnasium
·Small clinic
·Business/conference centre
·Fuel station
·Supermarket
·Commercial farming – use animals to produce and export game meat
·Equestrian Centre
·Cluster Buildings to form a trafc free village with
the church as centre-piece, with restaurants and bars around a village plaza,
including all of the spa and gym etc.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ZAMBEZE COUNTRY CLUB

GOLF RESTAURANT
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Tete/Mozambique.
Dono: Mozambique Golf Course
Data: 2012 - 2016 - em contrução

GOLF RESTAURANT
Projectista: Revita,Lda.

ZAMBEZE COUNTRY CLUB

GOLF RESTAURANT

ZAMBEZE COUNTRY CLUB

GOLF HOTEL
5 Star Hotel
3 to 4 Golf Lodge
Medium housing, 110 Units averaging 280 sq m
VIP Housing, 25 Units averaging 630 sq m (Individual
design to agreed design standards stipulating
materials, heights etc

ZAMBEZE COUNTRY CLUB
GOLF HOTEL

ZAMBEZE COUNTRY CLUB

GOLF HOTEL /VIP HOUSING

B R E V E D

E S C R I Ç Ã O D O P R O J E C TO

Medium housing, 110 Units averaging 280 sqm.
VIP Housing, 25 Units averaging 630 sqm
(Individual design to agreed design standards
stipulating materials, heights.

ZAMBEZE COUNTRY CLUB

GOLF HOTEL /VIP HOUSING

Centro de Artes e Ocios de
Muanza (1ª Fase)
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala.
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República
Data: 2013 - em contrução

A primeira fase do projecto das escolas/centro de artes e ocio compõe
os edifícios de sala de aulas e sala de ocinas

Centro de Artes e Ocios de
Muanza (2ª Fase)
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala.
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República
Data: 2013 - 2015/2016
A segunda fase do projecto das escolas/centro de artes e ocios
compõe os edifícios referentes aos Blocos (1)Administrativo,
(2)Refeitório, (3)Dormitório, e (4) Residência para professores.

1

Centro de Artes e Ocios de
Muanza (2ª Fase)
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala.
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República
Data: 2013 - 2015/2016

A segunda fase do projecto das escolas/centro de artes e ocios
compõe os edifícios referentes aos Blocos (1)Administrativo,
(2)Refeitório, (3)Dormitório, e (4) Residência para professores.

2

Centro de Artes e Ocios de
Muanza (2ª Fase)
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala.
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República
Data: 2013 - 2015/2016

A segunda fase do projecto das escolas/centro de artes e ocios
compõe os edifícios referentes aos Blocos (1)Administrativo,
(2)Refeitório, (3)Dormitório, e (4) Residência para professores.

3

3

Centro de Artes e Ocios de
Muanza (2ª Fase)
Projectista: Revita,Lda.
Autores:Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala.
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República
Data: 2013 - 2015/2016
A segunda fase do projecto das escolas/centro de artes e ocios
compõe os edifícios referentes aos Blocos (1)Administrativo,
(2)Refeitório, (3)Dormitório, e (4) Residência para professores.

4

CENTRO DE FORMAÇÃO DE RAPARIGAS DE MILANGE
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Milange/Zambézia. Data: 2013
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República

PROJECTO EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTE E OFICIOS DE MUANZA
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Muanza/Sofala. Data: 2013
Dono: Gabinete da Esposa do Presidente da República

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Bairro de Tchumene/Maputo. Data: 2013
Dono: Osorio Soto

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Matola-rio/Maputo. Data: 2014
Dono: Dr. Vaquina

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Bairro do Triunfo/Maputo. Data: 2013
Dono: Srª. Romana Sualé Muhoma

B R E V E

D E S C R I Ç Ã O D O P R O J E C TO

Projecto de um ediﬁcio residencial
de 3 pisos, cons"tuido por 2 apartamentos "po 3 cada
e um apartamento "po 1 no úl"mo piso. O terreno
onde a residência será implantada tem um perímetro
irregular, sendo no entanto a sua área total de
a p r o x i m a d a m e n t e
1 2 0 7 . 3 7 m ² .
A residência principal ocupará uma super# cie de cerca
de 203,65m². Na parte interior do recinto, haverá um
anexo para serviços com uma área coberta de cerca de
42,81m², cons"tuido por 2 pisos, um para servir
serviços da apartamento do piso 1 e outro anexo
implantado no piso 2 para serviços de apartamento do piso 2.
Apresenta igualmente um jardim e uma piscina que
ocupará uma área total de 38,02m².

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Bairro da Costa de Sol/Maputo. Data: 2011
Dono: Dr. Aderito

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Projecto de uma residência unifamiliar de 2 pisos.
Implantada num terreno de perímetro irregular, com
área total de aproximadamente 317.90m².
A residência principal ocupará uma super cie de
cerca de 182.46m². Apresenta ediﬁcio anexo com
Cozinha externa e WC, com área total de 13.25m².
Apresenta igualmente um Jardim e uma piscina com
área de 23.00m².

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Bairro da Sommerchield/Maputo. Data: 2012
Dono: Erasmo Biosse

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Projecto de uma residência unifamiliar tipo 5. O
terreno onde a residência será implantada tem um
perímetro irregular, sendo no entanto a sua área
total de aproximadamente 620.00m².
A residência principal ocupará uma superfície de
cerca de 186.09m².Na parte interior do
recinto,haverá anexos para serviços numa área de
cerca de 38.00m², incluindo a área a ser ocupada
p e l a
l a v a g e m
d e
r o u p a .
Apresenta igualmente um jardim e uma piscina que
ocupará uma área total de 25.00m².

CONJUNTO RESIDENCIAL
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Massevene/Bela Vista/Moçambique. Data: Novembro 2011
Dono: Julio Jorge Naene

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
O conjunto habitacional em referência é constituído por 3 (três)
residências de tipo T2U, uma “matchessa” com zona de Braai
para servir de “Outdoor” e uma área de serviço composta por
Quarto para o Serviçal, Lavandaria – Engomagem – Estendal,
Casa de Banho do Serviçal, e pequeno Arrumos. Este conjunto
residencial será implantado num terreno com uma área
aproximada de 93 6.00 m2 .
Cada residência unifamiliar é constituída pelos seguintes
compartimentos e espaços:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Varanda de entrada principal, com uma área de 7.50m²;
Sala de Estar, com uma área aproximada de 16.12m²;
Kitchenette, com 6.40m²;
Quarto Principal, com 13.70m²;
Quarto – 1, com 9.20m²;
Quarto de Banho, com 4.30m²;
WC, com 1.75m2 ;
Guarda-fato do quarto Principal, com 0.81m²;
Guarda-fato do Quarto 1, com 0.81m²; e
Corredor, com 2m².
Área total coberta (uma residência): 62.59m²;

11.

Área total das 3 três residências): 3 x 62.59m2 = 187.77m 2.

O anexo para Serviços é constituído pelas seguintes divisões:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

“Matchessa” (alpendre coberto da zona do Braai, com 40.00m²;
Lavandaria e engomagem, com 8.04m²;
Arrumos, com 1.00m²;
Quarto do Serviçal, com 4.00m²;
Casa de Banho do Serviçal, com 2.80m²; e
Zona de Estendal, com 19.00m²;
Área total coberta (anexo): 74.84m²;

ESCOLINHA DO TICO
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Boane/Maputo. Data: Janeiro 2012
Dono: Manuel Bucuane
Estimativa de Custo: 146,140.00USD

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Bairro da Liberdade, Parc. 724 Talh.4050B/Matola. Data: Jullho 2011
Dono: Alexandre Pondeca

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Matola-rio/Maputo. Data: 2011
Dono: Calisto Muianga

MORADIA UNIFAMILIAR
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Cidade da Matola , Talhão Nº 93, Parc. Nº739. Data: 2011
Dono: António Raul Limbáu

COMPLEXO RESIDENCIAL A GAIVOTA
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Maputo/Moçambique. Data: 2010 (Projecto em curso)
Dono: CDC. Computer Dreams Consultoria, Lda
Estimativa de Custo: 35,000,000.00USD

O complexo residencial compreenderá as
seguintes infraestruturas:
i.36 Blocos de 8 Apartamentos cada (288
apartamentos Tipo 3);
ii.Residências de 2 pisos (R/C e 1º.Andar),
num total de 8 unidades;
iii.Um edificio e multi-uso para vários tipos de
actividades (shopping, ginásio, pequenos
serviços, restaurantes / bar, salão de
cabelereiro, livraria / papelaria,
escritórios, pastelaria, entre outros);
iv.Um edificio para servir de Creche / Centro
infantil e com condições para albergar
outras actividades em tempos mortos;
v.Zonas de recolha e tratamento de lixo;
vi.Campo para desporto de salão e uma
piscina com respectivos balneários /
vestiários;
vii.Caixas técnicas (gerador / PT e
reservatório de água);
viii.Guaritas de controle de acesso;
ix.Aruamentos e áreas de estacionamento; e,
x.Áreas verdes.

Vista Geral do conjunto

Vista da galeria e do Auditório principal

Vista do pátio

Vista da Reitoria
Vista do pátio entre edifícios

Vista lateral do conjunto

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DAS OBRAS
DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MALUANA
Fiscalização: Consórcio Revita,Lda & Dora Consultores, Lda
Local: Maputo/Distrito da Manhiça. Data: 2010 (Fiscalização em cursp)
Data: 2010 (Fiscalização em curso)
Dono: Ministério da ciência e Tecnologia

O Ministério de Ciências e Tecnologias
de Moçambique adoptou o Plano
Estratégico do Sector de Ciências e
Tecnologias com o objectivo de
melhorar a investigação e aplicação
de tecnologias de ponta para o
potenciamento do desenvolvimento do
país.Para a materialização destes
objectivos, o MCT considera prioritária
a criação de condições físicas
adequadas para o ensino bem como
alojamento do pessoal docente e
discente. É sobre este último pilar que
se sustenta a pertinência da construção
do Centro de Ciencia e Tecnologia de
Maluana na Província de Maputo.
Neste contexto, O MCT recebeu
contribuições de parceiros de
cooperação e pretende aplicar parte
dos referidos fundos para proceder à
contratação de serviços de Consultoria
para a Fiscalização e Gestão das
obras de construção do
empreendimento acima referido.
A contratação do Consultor será feita
ao abrigo dos procedimentos
preconizados no Regulamento de
Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços, aprovado
pelo Decreto 54/2005 de 13 de
Dezembro.

CENTRO DE SAÚDE DE DOMBE-SOFALA
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Dombe/Sofala/Moçambique. Data: 2010 (Projecto em curso)
Dono: Financiado pelos médicos Mundi
Estimativa de Custo: 250,000.00USD

CENTRO DE SAÚDE DE PEMBA-METUGE
Projectista: Revita,Lda. Autores: Arqtº. Samuel L. Baúle, Arqtº. F. Macuácua
Local: Metuge/Pemba/Moçambique. Data: 2010 (Projecto em curso)
Dono: Financiado pelos médicos Mundi
Estimativa de Custo: 350,000.00USD

PROPOSTA DE ANTE PROJECTO PARA A CONSTRUÇÃO DE VILA DE JOGOS AFRICANOS

Projectista: Revita, Lda. Local: Maputo/Moçambique. Data: Março 2010.
Dono do projecto: COJA. Comité para os Jogos Olímpicos Africanos
Local: Bairro Intaka

A proposta do plano Director foi feita tendo em
conta os termos de referência fornecidos pelo
COJA e contém os seguintes elementos:
. 1.100 moradias em forma de vivenda e/ou
duplex, preferencialmente T3 com 130m2, área
de serviços, de jardim e dois lugares de
estacionamento.
. Zona comercial com lojas de conveniência,
restaurantes, bancos, livrarias, farmácias, netcafés, cabines telefónicas, institutos de beleza,
pontos de atendimento e de informações.
Estacionamento para 120 autocarros e 300
viaturas.
. Circuito de manutenção de 2.500,00 metros
mínimo, com etapas variadas e quadros
explicativos de exercícios.
. Ginásio
. Um pavilhão coberto com balneários para
3000
pessoas
. Um pavilhao coberto c/balneários e
capacidade
de 3.000 espectadores
. Cinco campos abertos
. Espaços suficientes para incorporar outros
equipamentos (2 campos de Jogos, piscina
olímpica)

De forma resumida, esta proposta do Plano
Director foi feito numa área aberta para permitir
que os futuros beneficiários desfrutem do único
recurso que ainda se enontra está ao alcance de
todos os moçambicanos, independentemente da
sua condição social: A Terra.

PROPOSTA ALTERNATIVA DO BLOCO TIPO

PROJECTO DE MORADIA LUCAS

Projectista: Revita, Lda. Local: Maputo/Moçambique. Data: Fevereiro 2010.
Dono do projecto: Lucas
Local: Matola-rio
Área Construída:321mq

Vista: Frontal

Vista: Compartimentação

Vista: Posterior

Vista: Lateral esquerdo

Vista: Lateral Direito

PROJECTO DE MORADIA CHITSUNGO

Projectista: Revita, Lda. Local: Maputo/Moçambique. Data: Fevereiro 2010.
Dono do projecto: Zefanias Chitsungo
Local: Matola, Bairro Fomento
Área Construída: 612mq

MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO PELA

PRIMEIRA VERSÃO DO PROJECTO

A intervenção consitiu na elaboração de toda a estrutura
funcional e volumetria de todo o edificio partindo de uma
base de um edificio que estava quase erquido. Com efeito, na
nova abordagem volumétrico - funcional foram introduzidos as
seguintes modificações:
Melhormanto da relação funcional de todos os espaços
interiores e eliminação de corredores longos e escurios.
Eliminação de espaços mortos e sem utilidade dentro da casa
e sua conversão em espaços dimensionados e com uma
utilização necessária (alargamento de quartos, criação de
armários e arrumos sempre necessários nos tempos que
correm, etc., etc.).

Para finalizar, houve um “shift” substancial
entre a forma volumétrica anterior e a nova
proposta, sobretudo em relação às linhas
modernas que a nova abordagem
arquitectónica responde.
A proposta anterior era muito antiquada,
desenquadrada das novas tendências, e
representava o regresso aos estilos antigos;
enquanto que a nova proposta representa o
avanço em direcção das novas tendencias e
linhas da arquitectectura actual, aarquitectura
moderna.

Vista: Frontal

Criação de elementos verticais e horizontais estético-funcionais
na fachada principal (clarabóias na entrada principal onde
estão incorporadas algumas lagetas que podem ser utilizadas
como arrumos de materiais de utilização não intensiva) e
também de uma clarabóia lateral para a iluminação do único
corredor existente onde está localizada uma zona de internet.
Devido a sua localização no espaço e no tempo, o projecto da
residência foi remodelado de modo a permitir a penetração
de muita luz natural através de cortinas de vidros bem altos.
Num horizonte longo, haverá beneficios em termos de redução
de gastos em energia eléctrica.

Vista: Posterior

PROJECTO DE MORADIA UNIFAMILIAR TIPO 3

Projectista: Revita, Lda. Local: Maputo/Moçambique. Data: Fevereiro 2010.
Dono do projecto: Gabí Monteiro
Local: Matola rio
Área Construída: 237mq

Vista: Compartimentação

Vista: implantação geral

Vista: Frontal

Vista: Dependência e Churrasqueira

Vista: Posterior

REMODELAÇÃO DE UMA FLAT
Local: Av.24 Julho nº 1284, 12ºAndar, Flat 23, Maputo Moçambique
Dono: Sra.Nilufar Abdula Ussene Alarquia Vio
Empresa responsável pelo projecto: Revita, Lda
Arquitectos: Samuel Lopes Baúle& Fernando Macuácua
Ano: 2011

CONCEITO ARQUITECTÓNICO E
INTEGRAÇÂO VOLUMÉTRICA

VAR.
TERRAÇO

COZINHA REMODELADA

QUARTO 2

CORREDOR

WC

A elaboração do presente Projecto
Executivo teve como base o levantamento
da situação existente no local, constatação
das necessidades em espaços da Dona-daObra, integração na arquitectura do
edifício, e com base na observância desses
aspectos foram feitas algumas pequenas
melhorias de modo a rentabilizar no
máximo os espaços úteis, bem como a
intenção de tornar o novo elemento
reabilitado / alterado um marco de
qualidade na paisagem e no património do
edifício onde o apartamento está
localizado e, de forma indirecta, da
C i d a d e
d e
M a p u t o .

NOVA WC

SALA REMODELADA

QUARTO 1
VARANDA

VARANDA + QUARTO EXISTENTES

O Projecto foi readaptado de modo a
garantir uma boa funcionalidade,
procurando tirar partido das condições de
iluminação e ventilação naturais e estéticas
que o lugar permite.

EXTENSAÕ E REMODELAÇAO DA SALA

EXTENSAÕ E REMODELAÇAO DA COZINHA

LAR DE ESTUDANTE SIBA-SIBA MACUÁCUA
Local: Bairro Zimpeto. Maputo/Moçambique.
Dono do Projecto: ARE. Associação Reconstruindo a Esperança
Empresa responsável pelo projecto: ARKIMOZ, Lda
Arquitectos: Samuel Lopes Baúle, Fernando Macuácua
Ano: Outubro 2008
Estimativa de Custo: $ 8.600.000

O projecto do Lar de Estudante Siba-Siba Macuacua
será erguido no Bairro do Zimpeto, dentro do recinto
onde funciona o actual Centro de Recuperação da
Criança-soldado pertencente à ARE.
O projecto foi elaborado para responder a falta de
alojamento a estudantes do sexo feminino com idades
compreendidas entre 11-15 anos que tenham tido um
aproveitamento escolar excepcional nos níveis
anteriores, mas que pretendam continuar com os seus
estudos.
Inicialmente, a ARE pretendia alojar um total de 600
estudantes subdivididos em duas categorias: (a) 250
quartos de 2 estudantes cada e para 500 estudantes;
e (b) 100 quartos individuais a serem ocupados pelo
igual número de estudantes.
Devido ao facto de um Lar de Estudantes desta
envergadura necessitar também de um conjunto de
outras funções vitais para seu funcionamento
equilibrado, agravando-se o facto de não existir
terreno suficiente para tal, houve uma necessidade de
redução da capacidade de internamento inicial
pretendida de 600 para 208 estudantes, dando lugar
a espaços para comportar outras funções vitais para o
funcionamento de um Lar de Estudantes, tais como: (i)
Administração, (ii) Cozinha / Lavandaria / Estendal, (iii)
Areas verdes, (iv) Pavilhão Gimno-desportivo
polivalente, e (v) Zonas de Estacionamento.
Devido `a sua localização, o projecto do do lar
de Estudantes Siba-Siba Macuacua foi
concebido tendo como elemento de primordial
referência os elementos lineares, planos e
simples e as formas ortogonais e curvilíneos,
elementos que deverão granjear ao conjunto um
desenvolvimento arquitectónico de linhas físicas
muito simples, claramente definidas e de
construção fácil.
A adaptação `as condições climáticas da zona
onde se inserem os edificios implicou a
concepção de uma unidade onde formas
salvaguardam ou atendem as orientações e
conceitos de qualidade ambiental
determinantes, não só na forma, mas também na
organização interna e funcional do conjunto.
Por último, a equipa da ARKIMOZ, Lda que
elaborou o projecto envidou esforço no sentido
de que o futuro Lar de Estudantes Siba-Siba
Macuácua tenha uma identidade própria e com
a sua memória visual inserida dentro do Centro
Urbano, especificamente da envolvente do local,
procurando-se assim uma multiplicidade de
espaços bivalentes exterior/interior que
penetrem os edificios e os envolvam de modo a
permitir uma agradavel relacação naturezaestar-descanso estudar lazer.

CONSTRUÇÃO DE 21 MORADIAS TIPO 3 NA VILA DE SONGO
Local: Vila de Songo, Provincia de Tete Moçambique
Dono do Projecto: HCB
Empresa responsável pelo projecto: ARKIMOZ, Lda
Gestor: Ernest & Young
Arquitectos: Samuel Lopes Baúle & Fernando Macuacua
Ano: 2009

A elaboração do projecto executivo teve como base o projectotipo existente o qual foi disponibilizado pelo Cliente HCB e sobre o
qual foram feitas
pequenas
melhorias
de modo a
rentabilizar no máximo os espaços úteis, bem como a intenção de
tornar o novo elemento um marco de qualidade na paisagem e no
património
edificado
da Vila
de Songo.
Pelo facto de o conjunto habitacional ser constituido por unidades
da mesma tipologia das existentes na zona, onde formas
salvaguardam ou atendem às orientações e conceitos já
existentes, isso implicou a produção de dois tipos duas propostas
diferentes, um com linhas mais próximas ao projecto orignal, e
outro complentamente com volumetria moderna a fugir um pouco
`as
formas
do projecto
tradicional
da HCB.
Para não fugir muito ao projecto-base, foi escolhida a proposta
mais proxima do projecto-base para manter a distinção e
unicidade do patrimonio habitacional da HCB.

PROJECTO DE ARMAZÉM E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES
Local: Av.das FPLM, Maputo Moçambique
Dono: Mirage Trading & Export
Empresa responsável pelo projecto: ARKIMOZ, Lda
Arquitectos: Samuel Lopes Baúle& Fernando Macuácua
Ano: 2009
Custo estmado: $ 3.000.000.

D e s c r i ç ã o :
O Projecto Executivo de Armazém
do MTE, implantado num terreno de
aproximadamente 76.00m x 37.00m
consiste num edificio de 3 pisos,
respectivamente R/C, Mezzanine e
1ºAndar,
tendo
como área
construida cerca de 3,000m² e um
custo estimado de USD 3,000,000.
O edificio, de linhas arquitectónicas
modernas e simples e claramente
definidas com utilização intensiva de
vidro e elementos
estruturais
revestidos em aço inox de tipo “High
Tech”, foi concebido para albergar
duas funções, sendo a parte frontal
destinada a albergar a parte
administrativa e comercial; e a parte
posterior servirá para albergar as
actividade
de processamento,
armazenamento carga / descarga
e e m p a c o t a m e n t o /
desempacotamento de
diversos
produtos de origem animal e
vegetal
e também
os
manufacturados noutras empresas.

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ACTIVIDADE COMERCIAL NO JARDIM CENTENÁRIO
Local: Cidade de Maputo, Jardim Centenário
Dono do Projecto: CMCM. Conselho Municipal da Cidade de Maputo.
Empresa responsável pelo projecto: ARKIMOZ, Lda
Arquitectos: Samuel Lopes Baúle, Fernando Macuácua
Ano: Outubro 2008
Estimativa de Custo: $ 2,500.000
B
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A proposta apresentada foi uma resposta aos TOR's apresentados pelo Conselho Municipal da Cidade de
Maputo o qual tempromovido o estabelecimento de parcerias entre sector publico e o privado para o provimento de
infraestruturas e serviços públicos na cidade de Maputo. A concepção do projecto teve como base o provimento dos serviços
necessários `a zona, o potencial do lugar para atração de turistas, garantir boa funcionalidade procurando tirar partidodas
condições de iluminação e ventilação naturais que o lugar permite, bem como a intenção de tornar o novo elemento um
marco
de qualidade
na paisagem
património
edificado
da Cidade
de Maputo.

BANCO NACIONAL DE ANGOLA_LOBITO
Local: Cidade de Lobito, Provincia de Benguela Angola
Dono: Banco Nacional de Angola
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA) Cape Town
Gestor: Angolainvest
Arquitecto Responsável pelo Projecto Executivo: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2005

O projecto do BNA
Lobito consistiu na reabilitação / ampliação /
modernização de um edificio antigo cuja sua construção tinha sido
interrompida e todo o empreedimento abandonado por razões politicas e
guerras sucessivas que assolaram Angola desde a sua Independência,
para o funcionamento dos serviços do Banco Central de Angola BNA,
incluindo a maior caixa forte de Angola. A obra, no valor de 25 milhões de
dolares Americanos, e se encontra neste momento concluida.
Basisamente, o edificio de 8 pisos, incluindo uma cave onde estão
albergadas as maiores caixas fortes de Angola, foi elaborado de modo a
preservar a traça original, mas integrada nas exigências do BNA em ver
reflectidos alguns elementos de modernidade e funcionalidade de modo
a responder aos padrões internacionais de edificios com funções de
gênero. Para isso, a incorporação de elementos de vidro para permitir
iluminação natural, material de acabamentos modernos, iluminação
interna e externa feita de modo a dar ênfase ao edificio como um “asset”
urbanÍstico local, instalação de sistema de segurança e comunicação
sofisticados e controlados a partir de Luanda, constituem elementos de
vulto.
O edificio alberga: (i) Na Cave, caixas fortes e serviços inerentes; (ii) R/C,
serviços gerais de atendimento público, sistema de segurança e controle
de todo o Banco, gabinetes de trabalho, etc. Possui também um enorme
recinto com um vasto jardim a volta e um lindo palco para as actividades
culturais e cerimónias do Banco; (iii) 1ºAndar, serviços especializados do
Banco e vários gabinetes de chefes de departamentos, incluindo o
gabinete do delegado do Banco; (iv) 2ºAndar, Auditório, Centro de
formação bancária, e cafeteira; (v) 3ºAndar, funciona a cozinha e
refeitório e sala polivalente para os trabalhadores da classe média do
Banco; (vi) 4ºAndar, estão alojados os apartamentos de hóspedes do
Banco e uma área de reserva para outros usos; (vii) No 5ºAndar foi
ocupado pelo apartamento do delegado do Banco; (viii) 6ºAndar é a
parte nobre do Banco e é ocupado pelo centro social do Banco; e,
finalmente (ix) Terraço, possui uma sala para réplicas e “backup” do
sistema de segurança do Banco.

CAPEGATE MIXED USES PRECINCT
Local: Capegate, Brackenfell Cape Town
Dono : Capgate Development Trust
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA) Cape Town
Arquitecto Integrado na Equipa Técnica da SVA: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2005

O projecto de Capegate Mixed Uses Precinct consiste em 9 parcelas
separadas e foi concebido pela equipa técnica como um projecto
urbanistico que se devia encaixar nas novas tendências de
planificação urbana de tipo “New Development”, com edificações
e infraestruturas desempenhando multiplas funções (residencial,
turismo, lazer, socioeconómico e cultural, entre outras).
Sendo a área onde está implementado o projecto uma zona
periférica da Cidade de Cape Town com mais predominância da
função residencial, a ideia-base na elaboração do projecto foi a de
manter viva a zona de Brackenfell Cape Town para servir ponto de
destino de actividades comerciais, residenciais e turisticas, de modo
a descongestionar um pouco o downtown da Cidade de Cape
Town através de atração de serviços e actividades para a área,
quebrando-se assim a predominância da função residencial.

CULEMBORG MIXED USES DEVELOPMENT
Local: Culemborg. Cape Town/South Africa.
Dono: SPOORNET
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA)
Cape Town
Arquitecto Integrado na Equipa Técnica da SVA: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2005
O projecto Culemborg Mixed Uses Development
foi um concurso de ideias lançado pela direcção
por um grupo de investidores interessados numa
proposta para o desenvolvimento urbanístico da
cidade de Cape town e através da empresa
SVA-Cape Town, despertar interesse do seu
pessoal para fazer estudo de novo um CBD
localizado na saída da cidade, entre as duas autoestradas N1 e N2.
O terreno onde seria implantado o projecto
tem uma área de 392,000m² e pertence ao
SPOORNET, a empresa dos caminhos de ferro
da Africa do Sul. Os financiamentos estavam
a cargo de 3 grupos, um oriundo de Dubai,
outro de Cape town e a dona do terreno
entraria com o terreno. Tendo esta alternativa
vincado em termos de estudo preliminar no
entanto o projecto propriamente dito ainda
não está materializado devido a
complexidade das negociações entre
diferentes grupos de interesse que o processo
involvia.

Todo o novo CBD foi pensado como prolongamento
do CBD actualmente existente, e nele foi projectado
para comportar aquele que seria o mais alto
edifício de Cape Town, com 75 andares que se
destaca na proposta. O total de área construída
foi calculado em cerca de 260,000m²
Repartidos em actividade comercial retalhista;
escritórios, entertenimento, desporto, acitividades
sociais e residencial. A área verde de todo o
conjunto é de 35,000m² e o estacionamento
mínimo calculado foi de 35,000 veículos.
Consideração importante no desenvolvimento
deste projecto foi a preocupação dos grupos
financeiros de ver a nova CBD a ser inclusiva,
isto é, a ser o lugar para todos os segmentos da
sociedade Capetowniana e não um centro de
descriminação. Para isso, foi feita de modo a
integrar infraestruturas para todas classes
(residencias, quiosques para venda de frutas,
artesenatos, etc).

MARINA NA ILHA DE LUANDA
Local: Ilha de Luanda, Cidade de Luanda Angola
Dono : Ministério da Defesa de Angola e grupo de investidores locais
Gestor: Protea / Group5
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA) Cape Town /
Group 5, Guggenheim Turner & Townsend, Comrie Wilkinson
Arquitecto Integrado na Equipa Técnica da SVA: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2006

O projecto do Clube Naval Marina Hotel, consistiu num
edificio com multiplas funções para beneficiar a elite
local e não só. As funções principais albergadas são as
seguintes: Um hotel de 5 estrelas com aproximadamente
250 camas; um clube maritmo com marinas com
capacidade de parqueamento de 50 barcos; Auditório;
espaço amplo para um lounge; Piscina, um gym e salas
para a prática de “squash” salas de diversos tipos de
jogos; espaços para escritórios e diverso tipo de serviços
e, por fim, uma rampa de lançamentos de barcos.
Na realização do projecto foi notório o esforço de querer
utizar elementos simples e contemporâneos, mas de
maior valor em formas arquitectônicas.

CONDOMÍNIO DAS FLORES
Local: Luanda-Sul, Angola
Dono: Banco Nacional de Angola
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA) Cape Town
Gestor: Angolainvest
Arquitecto Integrado na Equipa Técnica da SVA: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2007

O Projecto “Condominio das Flores”, pertencente ao Banco Nacional de Angola BNA em Luanda,
consiste em 8 blocos de flats de luxo de 4 pisos cada destinados ao alojamento de funcionários
séniores do BNA, e outros serviços complementares (piscinas, centro comercial, creche, escolinhas
para crianças, etc. Obra no valor de 45 milhões de dolares americanos e que deveria ter sido
concluido no ano de 2007 ainda se encontra neste momento na fase de sua implementanção.

PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO BNA
Local: Marginal da Cidade de Luanda, Angola
Dono: Banco Nacional de Angola
Empresa responsável pelo projecto: Stauch Vorster Architects (SVA) Cape Town
Gestor: Angolainvest
Arquitecto Integrado na Equipa Técnica da SVA: Samuel Lopes Baúle
Ano: 2006

O BNA pretendia alargar os seus serviços em
Luanda, dentro do recinto onde funciona a sua
sede. Foi indicado ao consultor uma parcela
pequena adjacente ao edificio principal e
histórico. Para responder à solicitação do
cliente, duas propostas de intervenção foram
produzidas, uma propondo a extensão do
edificio principal,
mas preservando
a
arquitectura e traça originais (arcos, cobertura
em telhas, etc.). A outra porposta foi a de
utilização
de uma
arquitectura
completamente moderna, e sem relacção
com o padrão histórico do edificio principal,
baseiada em elementos verticais e horizontais
com forte utilização de vidro, revestimentos de
elementos construtivo em aço inox e lajes de
cobertura ao invés de telhas.

COMPLEXO TURÍSTICO SHOPILÂNDIA LODGE
Local: Chidenguele, Gaza Moçambique
Dono: Acácio Ricardo
Projectista: Arqt. Fernando A. Macuácua
Ano: Novembro 2007

O Projecto do “Complexo Turistico Shopilândia Lodge” consiste num conjunto de infarestruturas construidas à
base de material local e tendo como função principal a actividade turistica que o lugar oferece na localidde
de Chidenguele Gaza. O projecto foi concebido para ser implementado numa de Dunas com uma
paisagem linda virada para o mar. A complementar isso, foi concebida uma piscina, serviço de bar/
restaurante, zonas de “camping” e outros serviços inerentes às actividades turisticas.

CONDOMÍNIO DE 12 CASAS
Local: Distrito de Boane, Maputo Moçambique
Dono: Calisto F. Muchanga
Projectista: Arqt. Fernando A. Macuácua
Ano: Janeiro 2008
Estimativa de Custo: $ 3.000.000

O Projecto do Condominio de 12 Casas, o qual foi estimado em USD 3,000,000, consiste num
conjunto habitacional composto por 12 residências e instalações inerentes (segurança, zonas de
recolha de lixos, circulação interna, áreas verdes, incluindo jardim para crianças, etc.)
construidas por material convencional destinadas a clientes de classe média / alta a ser
implementado no distrito de Boane, Provincia de Maputo.

CONDOMÍNIO DE 7 CASAS
Local: Bairro Hanhane, Cidade da Matola Moçambique
Dono do Projecto: Martimo Madeira Fernandes
Projectista: Arqt. Fernando Macuacua
Ano: Janeiro 2008
Estimativa de Custo: $ 1.500.000

O Condominio de 7 Casas é um conjunto habitacional composto por 7 residências e instalações inerentes (segurança, zonas de
recolha de lixos, circulação interna, áreas verdes, incluindo jardim para crianças, etc.) construidas por material convencional
destinadas a clientes de classe média / alta a ser implementado no Bairro de Hanhane, Cidade da Matola, Provincia de Maputo.
A ideia inicial era fazer o aproveitamento máximo do terreno no sentido de colocar maior número possivel de residências. No
entanto, devido às dimensões limitadas dos espaços somente 7 residências foram alojadas para permitir um maior conforto aos
utentes.

CONDOMÍNIO. Flat Tipo 1
Local: Cidade de Maputo Moçambique
Dono : FLM
Projectista: Arqt. Fernando A. Macuácua
Ano: Outubro 2007

O Projecto do Condominio Flat Tipo 1, consiste num edificio habitacional de 5 pisos com flats
todas de tipo 1. Devido à escassez de zonas de parqueamento na Cidade de Maputo, uma
parte do piso inferior do edificio foi reservada a esta função e também para tratamento de
lixos. Nos restantes pisos superiores foram transformados em flats com função residencial
sendo que cada piso recebe um total de 3 flats.

PROJECTO DE “BOTTLE STORE & CARWASH”
Local: Bairro de Alto-Maé/Cidade de Maputo/Moçambique
Dono do Projecto: Calisto F. Muchanga
Arquitectos: Fernando A. Macuácua
Ano: Junho 2007

O projecto de Bottle Store e Carwash foi elaborado para ser implementado nas antigas bombas de gasolina da
PETROMOC existentes no local e que o espaço deveria ser reabilitado e modernizado para a prestação de serviços
com atendimento rápido e modernizado, à altura do actual mercado e suas exigências. Pelo facto de que o
comércio de bebidas alcólicas na zona ser feito de forma informal no mercado da Estrela Vermelha, com todas as
vicissutudes que dai advêm (adulteração de bebidas, falsificação de marcas, fuga ao fisco, etc., etc.), e para
contrariar essa tendência, foi instalado um “bottle store” num outro compartimento contíguo para clientes mais
exigentes.
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