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 Introdução 

O grupo Boavida através do Departamento de Projectos Executivos 

(DPE), tem a honra de contribuir para o crescimento acadêmico / 

profissional dos Arquitetos Angolanos por intermédio de concursos anuais 

denominados “Premio Boavida”, sendo que o Concurso Premio Boavida 

2019 será uma Capela. 
  “SOBRE O CONCURSO” | A CAPELA| PREMIO BOAVIDA 2019 

A Capela: O concurso visa promover, a capacidade criativa dos 

Estudantes de Arquitectura, Arquitetos e Escritórios de Arquitectura. 

Surge, portanto, da necessidade de se propor soluções para execução 

de uma “Capela". Que o grupo Boavida pretende levar a construir na 

Urbanização Boavida que é um dos empreendimentos do grupo. 

A Capela não será de uma religião específica, entretanto, será 

essencialmente usada para cerimônias fúnebres, matrimoniais, Batizados 

e outros, com capacidade de aproximadamente 100 pessoas. 

Por se tratar de um projecto a ser construído, teremos em conta o custo 

de construção da obra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Participantes 

Estudantes de Arquitectura, Arquitetos e Escritórios de Arquitectura. 

  Candidatura:  

online  

 Como se inscrever 

Basta enviar uma nota introdutória apresentando os participantes e seus 

respectivos dados, o termo de direitos autorais preenchido, cópia do BI 

do ou dos participantes, contactos (telefone e email) e comprovativo 

da taxa de inscrição no valor de 2500 kz. 

 Coordenadas Bancarias 

BANCO BAI 

Nº de conta: 71315616.10.002 

IBAN:AO06 0040 0000 7131 5616 1029 1 

 Tipo de concurso. 

Nacional. 

 Fase a entregar 

Anteprojecto 

 Júri:  

Grupo Boavida 

 Cronograma: 

01/03/2019 a 20/03/2019 – Inscrições 

01/04/2019 a 10/04/2019 – Envio das propostas 

11/04/2019 a 20/04/2019 – Julgamento das propostas 

21/04/2019 a 24/04/2019 – Votação dos júris.                                                        

25/04/2019 – Envio de Cartas Convites e anuncio dos  10 selecionados 

para participar na gala Final. 

03/05/2019 – Evento de premiação(exposição dos 10 selecionados para  

premiação dos 3 vencedores). 



 

 

 

 Área de Intervenção 
 

O edifício deverá ser implantado numa área total de 379,82m2 

Em anexo está o ficheiro DWG contendo toda informação da área de 

intervenção e da sua envolvente, assim como fotos do local a inserir o 

projecto. 

 Módulo de entrega: 

Formato de apresentação de 1 a 3 painéis no Formato A1 e memória 

descritiva em formato digital editável, ficheiro DWG das peças entregues 

do projeto de Arquitectura, a partir da nossa página de inscrição ou pelo 

nosso email: premio2019@grupoboavida.co.ao 

Nota: Será avaliado o Grafismo, o desenvolvimento conceptual, a 

funcionalidade, o desenvolvimento sustentável e a estimativa de 

execução da obra. 

 Premiação: 

1. O vencedor terá um prémio de 500 mil kz e publicação do projeto em 

revista entretanto o Projeto será propriedade do Grupo Boavida 

segundo o Regulamento do concurso.  

2. O segundo classificado 250 mil kz sem publicação em revista.   

3. O terceiro classificado 125 mil kz sem publicação em revista.  

NOTA: Caso o primeiro classificado seja estudante ou se interesse, 

ganharão uma vaga no Departamento de Projectos Executivos e/ou 

acompanhará o desenvolvimento do seu projeto até a fase de 

execução. 

No caso de necessidade, o Departamento de Projectos Executivos estará 

disponível para acompanhamento no local (Urbanização Boavida), 

todas as segundas e quintas feiras das 15:00 as 16:00 horas, por 

agendamento, contacto: 942 023 941. 

OBS: não haverá tolerância o horário estipulado. 

 

 


