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O Master-Plan elaborado para o perímetro do actual
EMGFA de Angola destina-se a organizar, caracterizar e
articular com a cidade uma área (anteriormente de uso
público restrito) que ficara afecta a uma futura renovação
urbana, estabelecendo-se o conceito de ocupação
destinado a usos de habitação, comércio/serviços e
equipamentos de uso público.

The Master Plan, prepared for the perimeter of the current
EMGFA of Angola intended to organize, characterize and
link the city with an area (previously restricted public
use) that had been affected to a future urban renewal,
establishing the concept of occupation the intended uses
of residential, commercial/services and equipment for
public use.

O Master-Plan irá estruturar a ocupação do território com
o programa, configurando um parque urbano claramente
identificável no território, que se pretende constituir como
imagem referencial na cidade de Luanda.

The Master-Plan will structure the occupation of the
territory with the program, forming a clearly identifiable
urban park in the territory, which is intended as a
reference image as the city of Luanda.

O Plano propõe o desenho desse Parque Urbano e
resolve a integração imediata, estabelecendo para esta
zona a requalificação do espaço urbano, como um núcleo
estruturante da cidade.

The Plan proposes the design of the Urban Park and
solves the immediate integration, establishing this area
for the upgrading of urban space as a structural core of
the city.

Enquanto proposta conceptual, consubstancia um
conjunto de ideias e directivas que tornam o Master
Plan um instrumento regulador da ocupação proposta,
numa perspectiva de conjugar edifícios com os espaços
públicos propostos, nomeadamente, para o seu o Parque
Urbano.

While conceptual proposal, sets out a number of ideas
and guidelines that make the Master Plan, a proposed
regulatory instrument of the occupation, with a view to
combine buildings with public spaces proposed, namely,
for the Urban Park.

