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SEDE DO MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ANGOLA 
E DO CEFOJOR

■  Designação
Sede do Ministério da Comunicação Social
de Angola e do Cefojor

■  Função
Sede do Ministério e Centro de Formação

■  Localização
Luanda, Angola
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Ficha Técnica
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O presente trabalho é referente aos

projetos de arquitetura e

especialidades desenvolvidos para o

Ministério da Comunicação Social de

Angola, com vista à construção do

Edifício Sede deste Ministério e do

Cefojor – Centro de Formação de

Jornalistas e Sede da Rádio Escola,

em Luanda. 

O empreendimento é constituído por

dois edifícios interligados: um

correspondente ao edifício Sede do

Ministério da Comunicação Social e o

outro ao Cefojor e Sede da Rádio

Escola, interligados por uma área

comum ao nível dos pisos -2 e -1. 

O Edifício Sede do Ministério da

Comunicação Social representa o

corpo de maior dimensão constituído

por 2 pisos inferiores e 9 superiores.

Neles estão distribuídos o gabinete

do Ministro, os gabinetes dos Vice-
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ministros, o salão nobre, a secretaria

geral, a sala de audiências, o salão

nobre, a sala polivalente e o parque

de estacionamento. O edifício do

Cefojor é constituído por 8 pisos e

neles estão distribuídos a receção, os

gabinetes de direção, gestão,

administração e docentes, o centro de

formação, a biblioteca, o auditório e

um espaço desportivo. Este edifício

integra ainda a Sede da Rádio Escola

com internato, cantina, zona de

espaços sociais e convívio, núcleo de

receção e zona de atendimento geral.
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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,
parcerias com outros técnicos e empresas, procurando dar
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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, dos quais se destaca
o projeto da Sede do Ministério da Comunicação Social de
Angola e do Cefojor.
A Central Projectos é uma empresa certificada pela NP EN ISO
9001:2008 desde 2008.


