
PROGRAMA

5  - 9  Outubro 2020
(Organizado com a colaboração da ArchiAfrika e Universidade Federal da Bahia)

CIRCUITO URBANO | ONU-HABITAT

DATA SESSÃO HORÁRIO TRANSMISSÃO PROGRAMA

1ª 9hs - 9h15
Live/Pre.Rec

 (Ing. e Port.)

Abertura

A.Mingas (Univ.Lusíada) | J.Addo (ArchiAfrika)

Boas-vindas aos participantes do XV Fórum de Arquitectura

2ª 9h30 - 13hs
Live

(Português)

Workshops

Módulo I de V - Duas sessões de trabalho de 90'

ArchiCAD, Adobe Ilustrator, Arquitectura Africana, Modernismo Tropical

3ª 14hs - 14h45
Live/Pre.Rec 

(Português)

Escolas de Arquitectura - Perspectivas Africanas

Apresentação de trabalhos de alunos de escolas de Arquitectura, suas tendências, 

especificidades e principais desafios pedagógicos.

4ª 15hs - 15h45
Live/Pre.Rec

(Inglês) 

Diálogos - Parte I

O objectivo é promover o diálogo entre arquitectos e artistas africanos, do continente e da 

diáspora, através do intercâmbio de diversos produtos culturais e intelectuais. Suas 

narrativas abrirão espaço para reformular a africanidade e construir um novo sistema 

sociocultural.

5ª 16hs - 17h30
Live 

(Inglês c/ Trad.)

Palestra

Design Africa Symposium 

O OBJECTIVO PRINCIPAL deste ciclo de palestras anuais é trazer à luz os arquitectos 

africanos, seus DESAFIOS profissionais e a construção do seu LEGADO. Pretende-se 

que a narrativa tenha dois eixos de reflexão. O primeiro é o princípio deontológico de 

promoção da consciência e preservação do PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 

AFRICANO, conforme expresso no código da União Africana de Arquitetos - AUA. O 

segundo é a visão prospectiva da União Africana refletida na Agenda 2063 “A ÁFRICA 

QUE QUEREMOS”, em particular na 1ª, 2ª e 5ª aspirações: “Uma África próspera, 

baseada no crescimento inclusivo e no DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, “uma 

integração política num continente unido com base nos ideais do PAN-AFRICANISMO" e 

"Uma África com uma forte IDENTIDADE CULTURAL, património comum, valor e ética".

6ª 18hs - 19h30
Live 

(Inglês c/ Trad.)

Mesa redonda

Descolonizando o ensino de arquitectura em África

50 anos após o estabelecimento da primeira escola africana de arquitectura, é chegado o 

momento de descolonizar a pedagogia herdada. Isso não é diferente das lutas pela 

independência do continente que aconteceram na Namíbia, Angola e Quénia.

05/out

ATENÇÃO! Participantes e Zoom links serão publicados dia 1/10, depois do encerramento das inscrições no dia 30/09.
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7ª 9h30 - 13hs
Live

(Português)

Workshops

Módulo II de V - Duas sessões de trabalho de 90'

ArchiCAD, Adobe Ilustrator, Arquitectura Africana, Modernismo Tropical

8ª 14hs - 14h45
Live/Pre.Rec 

(Inglês c/ Trad.)

Escolas de Arquitectura - Perspectivas Africanas

Apresentação de trabalhos de alunos de escolas de Arquitectura, suas tendências, 

especificidades e principais desafios pedagógicos.

9ª 15hs - 15h45
Live/Pre.Rec

(Inglês c/ Trad.)

Diálogos - Parte I

O objectivo é promover o diálogo entre arquitectos e artistas africanos, do continente e da 

diáspora, através do intercâmbio de diversos produtos culturais e intelectuais. Suas 

narrativas abrirão espaço para reformular a africanidade e construir um novo sistema 

sociocultural.

10ª 16hs - 17h30
Live 

(Portuguese)

Painel I - Diaspora

A Diáspora africana é um fenómeno socio-cultural e histórico que representa uma 

população superior a 160 milhões de cidadãos afro-descedentes no mundo. A constituição 

da União Africana declara e incentiva a plena participação da diáspora Africana na 

edificação do nosso continente. Assim sendo, a construção da africanidade passa pela 

aproximação inevitável entre a população continental e diaspórica. A questão dos 

territórios negros diaspóricos, arquitecturas que resultam da ancestralidade africana, 

urbanidades contemporâneas e todas as configurações urbanas de origem africana, suas 

identidades e simbolismo social são as reflexões para este painel.

11ª 18hs - 19h30
Live 

(Portuguese)

Panel II - Cidadania

O papel da arquitectura e do planeamento urbano como ferramentas capazes de 

materializar um espaço que estimule a construção da cidadania é o cerne deste painel. 

Baseado no indivíduo como protagonista responsável, é essencial desenvolver reflexões 

acerca da dimensão existencial do espaço construído e da importância do vínculo de 

identidade entre espaço e usuário.  Este painel pretende contribuir para a compreensão 

dos aspectos subjectivos da arquitectura enquanto construção colectiva e da valorização 

do seu papel social ao promover a lógica de responsabilização do cidadão frente ao 

espaço público e privado.

06/out

ATENÇÃO! Participantes e Zoom links serão publicados dia 1/10, depois do encerramento das inscrições no dia 30/09.
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12ª 9h30 - 13hs
Live

(Português)

Workshops

Módulo III de V - Duas sessões de trabalho de 90'

ArchiCAD, Adobe Ilustrator, Arquitectura Africana, Modernismo Tropical

13ª 14hs - 14h45
Live/Pre.Rec 

(Inglês c/ Trad.)

Escolas de Arquitectura - Perspectivas Africanas

Apresentação de trabalhos de alunos de escolas de Arquitetura, suas tendências, 

especificidades e principais desafios pedagógicos.

14ª 15hs - 15h45
Live/Pre.Rec

(Inglês c/ Trad.) 

Dialogues - Part III

Modernismo multicultural e Sustentabilidade

A influência da arquitectura africana como abordagem ao projecto. Princípios e valores 

que determinam filosofias específicas como o "modernismo multicultural", que defende 

uma sensibilidade para a cultura local no processo de design e a arquitectura sustentável 

combinada com o projecto participado  que aproxima o projecto das necessidades sociais. 

15ª 16hs - 17h30
Live 

(Portugues)

Panel III -  (Impacto da pandemia COVID-19)

A Pandemia da COVID 19, trouxe à tona as deficiências sanitárias e de saneamento numa 

Angola já em crise económica e sem capacidade para reagir ao problema, no campo 

urbano. Um grupo de especialistas multidisciplinares abordou, de forma holística, Medidas 

de Mitigação do Impacto d COVID 19, com o propósito de formular algumas reflexões e 

recomendações de curto médio e longo prazo em diferentes temáticas como: 

Planeamento e Gestão Urbana, Habitabilidade Básica, Comércio Informal, Segurança 

Alimentar, Governança a, Saúde e Cuidados de Higiene.(e.book Coord. I.Daio)

16ª 18hs - 19h30
Live 

(Portugues)

Panel IV - (Património)

O património é a principal comodity do turismo cultural. No espaço urbano, principalmente 

nos seus centros históricos, essa forte relação ocorre com mais intensidade, porque a 

cidade em si própria se constitui um recurso turístico. É neste campo da estratégia que 

entra o Património Cultural Arquitectónico e Urbanístico como objectos privilegiados para 

suportar a indústria cultural e criativa da cidade conforme propõe o ICOMOS, quando 

recomenda que o processo de requalificação dos edifícios deverá integrá-los na 

organização do espaço urbano como elementos vocacionados para as actividades 

culturais e/ou práticas criativas.  O planeamento cultural, a requalificação do património 

arquitectónico e urbanístico como instrumentos de desenvolvimento fundamentam o 

conceito da economia criativa que está suportado na ideia da indústria criativa e esta na 

dinâmica local que cada espaço urbano gera à volta dos factores organizativos do seu 

território. 

07/out

ATENÇÃO! Participantes e Zoom links serão publicados dia 1/10, depois do encerramento das inscrições no dia 30/09.
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17ª 9h30 - 13hs
Live

(Português)

Workshops

Módulo IV de V - Duas sessões de trabalho de 90'

ArchiCAD, Adobe Ilustrator, Arquitectura Africana, Modernismo Tropical

18ª 14hs - 14h45
Live/Pre.Rec 

(Inglês c/ Trad.)

Escolas de Arquitectura - Perspectivas Africanas

Apresentação de trabalhos de alunos de escolas de Arquitectura, suas tendências, 

especificidades e principais desafios pedagógicos.

19ª 15hs - 15h45
Live/Pre.Rec

(Inglês c/ Trad.)

Dialogues - Part IV

Architectural Association

Ex-alunos africanos da AA School of Architecture, falam sobre suas experiências numa 

das escolas mais prestigiadas do Reino Unido.

20ª 16hs - 17h30
Live 

(Portugues)

Panel - V (Urban Planning)

A galopante urbanização no continente africano, a difícil missão da gestão e do 

planeamento urbano, tem sido fundamento da débil prestação das cidades africanas no 

seu papel de centros económicos, políticos, sociais e culturais. Com uma taxa de 

urbanização que projecta cerca de mil milhões de cidadãos até 2050, a tendência 

económica de transformar as cidades em centros de atracção de investimentos e turismo 

nem sempre tem garantido a inclusão social. Embora o foco maior dos estudos se centre 

nas grandes cidades, as secundárias, são determinantes para desenvolvimento socio-

económico dos países aumentando a produtividade e a competitividade nacional e 

regional; bem como, contribuir significativamente para superar as lacunas entre zonas 

rurais e urbanas e, com isso providenciarem mais prosperidade aos seus cidadãos.

21ª 18hs - 19h30
Live 

(Portugues)

Panel VI - (Infraestrutura e Equipamentos)

Segundo o Banco Mundial, o continente africano tem a pior infraestrutura do mundo. De 

acordo com os resultados, publicados no relatório "Infraestrutura de África: Tempo de 

Transformação", a falta de infraestrutura reduz a produtividade no continente em até 40%. 

As agudas mudanças demográficas, territoriais, sociais, culturais e políticas das últimas 

décadas têm afectado as redes de equipamentos colectivos e, consequentemente, a 

perda de capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos, aumentando a sua 

vulnerabilidade. Transporte, energia, telecomunicações e saneamento ambiental são as 

chaves do desenvolvimento e a grande aposta das políticas públicas em todo o 

continente.

08/out

ATENÇÃO! Participantes e Zoom links serão publicados dia 1/10, depois do encerramento das inscrições no dia 30/09.
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22ª 9h30 - 13hs
Live

(Português)

Workshops

Módulo V de V - Duas sessões de trabalho de 90'

ArchiCAD, Adobe Ilustrator, Arquitectura Africana, Modernismo Tropical

23ª 14hs - 14h45
Live/Pre.Rec 

(Inglês c/ Trad.)

Escolas de Arquitectura - Perspectivas Africanas

Apresentação de trabalhos de alunos de escolas de Arquitectura, suas tendências, 

especificidades e principais desafios pedagógicos.

24ª 15hs - 15h45
Live/Pre.Rec 

(Português)

Dialogues - Part 5

Arquitectura e Cidades na perspectiva de género  

Arquitectura e urbanismo vistos a partir da perspectiva feminina propõe um discurso mais 

inclusivo para as cidades. Questões como a mobilidade e a segurança, passam a assumir 

o protagonismo em par de igualdade com a economia e produtividade. Falar das 

necessidades femininas abraça contextos fundamentais como a família o que coloca a 

habitação e as políticas públicas a elas associadas como primordial.  Em contextos de 

informalidade, o desenvolvimento de mulheres e meninas é basilar para a sociedade e a 

arquitectura joga um papel fundamental.

25ª 16hs - 17h30
Live 

(Português)

Mesa Redonda

Musseques

A transformação formal dos musseques de Luanda num recorte temporal de 30 anos 

abragendo o período colonial, a guerra civil e a explosão económica do programa de 

reconstrução nacional. Os indicadores urbanísticos de referência das unidades 

morfológicas.

26ª 18hs - 19h30
Live 

 (Ing. e Port.)

Mesa Redonda

Encerramento

A.Mingas (Univ.Lusíada) | J.Addo (ArchiAfrika) | F.Velame (Univ. Fed. Bahia)

Encerrando a semana do fórum com as reflexões e conclusões mais pertinentes de todas 

as sessões do programa.
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ATENÇÃO! Participantes e Zoom links serão publicados dia 1/10, depois do encerramento das inscrições no dia 30/09.
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