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O Projecto COA - Centro Operacional ANDA   

O COA - Centro Operacional ANDA traduz o sonho do Consultor Ango Brasileiro, Celso Salles, pensando desde o início  na 
mobilidade e em trazer para todos, os mesmos direitos e oportunidades. O Projecto Arquitetónico COA é um projeto 
inteligente, dentro de uma arquitetura universal, acessível e humana, onde é possível, conseguir através de inúmeras 
formas,  criar ambientes onde todos se sintam bem-vindos, respeitados e queridos. 

A OKA Studio por sua vez, através de sua arquitecta Lourdes Abbad, que apoia e trabalha para  a inclusão de projetos como 
este, guiou-se pela  arquitectura universal, construindo espaços para todas as pessoas, independente de suas deficiências, 
onde todos os indivíduos possam fazer  uso de todos os ambientes. 







O projeto  apresentado, procura traduzir um sonho inovador e autêntico, para algo concreto.

Foi idealizado seguindo linhas arquitetônicas modernas, unindo materiais ecológicos, que trazem menos impacto ao meio 
ambiente. Toda a construção é no sistema Steel Frame, por gerar menos resíduos em obra, praticidade e rápida execução. 
Os detalhes coloridos na fachada, são com placas recicladas em PET, a cobertura de todos os blocos são em telhas 
metalizadas sanduiches, por terem melhor acústica e conforto térmico.

O projeto  
Painéis pintados , fazem o 
efeito de brises minimizando a 
incidência do sol. 

Portas de correr, em vidro com 
protecção solar. 



Pensando nos espaços, 
foram buscados pontos 
importantes, tais 
como: O conforto de 
todos que ali estiverem 
presentes, a 
simplicidade do 
ambiente buscando a 
facilidade e o 
dinamismo para o 
cotidiano local, e 
também para uso das 
tecnologias a serem 
empregadas. O edifício 
é composto por quatro 
blocos , como podem 
ser vistos na Planta 
Baixa ao lado.

Planta baixa com layout

4) Quadra 
poliesportiva – 265 m²

1) Bloco 1: 
Atendimento e 

auditório – 2.480 m²

2) Bloco 2: Oficinas 
e fabricação - 

2.520 m²

3) Piscina – 262 m²
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Nessa planta podemos verificar como foram setorizados 
os ambientes projetados, levando em consideração 
inúmeros aspectos, contudo os mais importantes foram, a 
localização de cada ambiente, proximidades, o dia-a-dia 
no local, levando em consideração deslocamento, quem 
utilizará o espaço e por fim, deixando fácil acesso a todos 
os ambientes, de forma que todas entradas foram postas 
de modo a gerar um fluxo mais inteligente.

Planta baixa de setorização



Este espaço foi projetado com a finalidade de seus usuários interagirem entre si, e ao mesmo tempo um espaço para estudos e 
pequenas reuniões.

Salas de estudos



Foi levado em consideração o dinamismo nos usos do 
local, dessa forma optou-se em uma recepção ampla 
com ligação para área de café, área administrativa, salas 
de aulas e de fisioterapia. É um dos pontos principais, 
pois ele gera um fluxo orgânico que facilita a 
identificação de cada local além de não gerar grandes 
quantidades de pessoas nos corredores. 

Recepção

Booths para café da lanchonete, 
que também atende ao auditório.

Piso tátil.

Forro em painéis acústicos coloridos 
e decorativos.

Balcão de 
atendimento com 
informações escritas 
em braile.
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Logo após a recepção é possível identificar a existência de um auditório, o mesmo foi pensado levando em 
consideração o uso interno,  o uso da população através de locação  e  treinamentos diversos.

O auditório possui uma área de 563 m², para 370 pessoas.

Auditório



A área de convivência é 
um espaço que tem 
grande impacto na 
saúde e qualidade de 
vida, pois pode 
proporcionar alívio 
mental, controle de 
estresse, integração 
social, além de 
estabelecer o 
relacionamento com as 
pessoas e troca de 
experiências.

Área de convivência



Vistas técnicas – Fachada principal e fachada esquerda



Vistas técnicas – Fachada oposta e corte



Quadra esportiva com rede de proteção e iluminação 
adequada, prezando sempre pela segurança de seus 
usuários. 
A área da quadra poliesportiva e de 265 m².

Quadra poliesportiva e piscina

Este ambiente está localizado logo quando sai do 
corredor das salas de atendimento fisioterápico, foi 
projetado, como um dos complementos do 
tratamento de fisioterapia, além de servir para 
treinos e preparação de equipes Angolanas de 
natação e denais esportes  paraolímpicos. 
A área da piscina  é de 262 m².

A quadra e a piscina são construídas em estrutura 
metálica pintadas, com cobertura em telha metálica 
sanduiche.



Oficinas

O bloco 2 foi projetado exclusivamente para oficinas de próteses 
ortopédicas,  demais similaridades de acordo com as necessidades 
apresentadas,  fabricação, manutenção e ou montagem  de cadeiras de 
rodas. Este espaço é totalmente independente, para melhor uso dos 
colaboradores do setor.  

Fabricação de próteses.

Fabricação de cadeiras.







































Venha você também participar da 
idealização e realização deste sonho!

Projeto: OKA STUDIO by LOURDES 
ABBADE  (Arqta. Msc. Lourdes Abbade, 
arq. Vitor Costa, tec. Elizena Belizario)

Contato: oka@okastudio.com.br  - 
instagram.com/okastudio.com.br

Idealizador: Educasat World - Celso Salles 

Contato: +244 935 13 47 27 – 
educasat@hotmail.com – 

mailto:oka@okastudio.com.br
http://instagram.com/okastudio.com.br
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