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Unidades de moagem
Luanda e Lobito com
engenharia da Afaplan
Desenvolvidas para a Grandes Moagens de Angola, as obras pretendiam dotar aquelas duas cidades de uma unidade

industrial de própria de moagem de trigo. Concluída em 2017, a unidade do Porto de Luanda conta com cerca de 30

mil m2. Já a unidade do Lobito, cuja primeira fase também já terminou, terá no total perto de 47 mil m2. Dois projectos

de grandes dimensões que envolveu uma complexa gestão ao nível da engenharia, procurement e gestão de

projectos
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Em Março de 2015, a Afaplan foi
contratada pela Grandes Moagens

de Angola para a prestação de serviços
de EPCM (Engineering, Procurement
and Construction Management), com
vista à construção de uma Unidade In-
dustrial de Moagem de Trigo, no Porto
de Luanda, em Angola. Iniciando-se os
serviços de engenharia em Abril de
2015, ficaram concluídos em Julho de
2017 com o fecho de contas das em-
preitadas.
Esta unidade industrial foi concebida
para a produção de farinhas de trigo
para consumo humano, de onde re-
sulta um subproduto, farelo - utilizado
como complemento nas rações para
animais – com uma capacidade de
processamento diário de 1.200 tone-
ladas de trigo, das quais 930 tonela-
das são farinhas e 260 toneladas são
farelo, permitindo a diminuição das
necessidades de importação de fari-
nha, a potenciação de produção de
trigo angolano e a criação de novos
postos de trabalho, assim como uma
maior proximidades aos locais de con-
sumo e de cais de carga para importa-
ção de trigo e exportação de produtos
finais.
As instalações ocupam uma área total
de aproximadamente 30.000 m2, di-
vididos por um edifício industrial, dois
armazéns de produtos finais, uma área

de armazenamento de matérias-primas
(silos) para 45 dias de produção, área
técnica composta por várias utilidades,
edifício de escritórios com laboratório

próprio e padaria industrial à escala la-
boratorial para formação à indústria
local, cantina e parque para camiões.
A estrutura contempla, ainda, equipa-

mentos específicos para descarregar e
carregar navios de grande capacidade.
No total, a construção deste complexo
incluiu o uso de 8,4 km de estacas de

Cidália Lopes (clopes@construir.pt)
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betão, 10.607 m3 de betão, 1.153 to-
neladas de armadura de aço, 1.787
toneladas de perfis estruturais em aço
e 27.079 m2 de revestimentos metá-

licos.
Interpretando as necessidades do
cliente, a Afaplan concebeu soluções
eficientes, seleccionou os melhores

parceiros para a construção e, assim,
garantiu uma prestação de rigor e qua-
lidade, dentro do prazo estabelecido e
do custo pretendido, neste caso, cerca

de 80 milhões de dólares. Para o
efeito, foram lançados 14 concursos e
com o envolvimento de técnicos de di-
versas de 18 nacionalidades.

Unidade de Lobito em
construção
Depois de concluído o empreendi-
mento no Porto de Luanda, as Grandes

“No total, a construção
deste complexo [Unidade
Industrial de Moagem de
Trigo no Porto de Luanda]
incluiu o uso de 8,4 km de
estacas de betão, 10.607
m3 de betão, 1.153
toneladas de armadura de
aço, 1.787 toneladas de
perfis estruturais em aço e
27.079 m2 de
revestimentos metálicos”
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Moagens de Angola avançaram com a

construção de mais uma Unidade In-

dustrial de Moagem de Trigo, no Lo-

bito, em Setembro de 2018, tendo a

Afaplan sido, igualmente, escolhida

para a prestação de serviços de EPCM.

Com uma área total aproximada de

47.000m2, a unidade no Lobito foi

construída em duas fases. Numa pri-

meira fase, procedeu-se à construção

da área de recepção de trigo por navio,

pré-limpeza, armazenamento de trigo

e sub-produtos e expedição (trigo e/ou

farelo por navio, camião e/ou com-

boio), com cerca de 13.500 m2. A se-

gunda fase diz respeito à área de

moagem de Trigo, armazenamento de

produtos finais e subprodutos, áreas

técnicas, escritório e portaria, num

total de, aproximadamente, 33.500

m2. Estima-se um custo de construção

da unidade do Lobito em aproximada-

mente 50 milhões de dólares, encon-

trando-se já concluída a fase 1.

A instalação deste projecto no interior

do Porto do Lobito contribuirá para o

aumento das operações portuárias,

aproveitando as infraestruturas exis-

tentes para a utilização de diferentes

modos de transporte para os seus

abastecimentos e expedições, seja

através do Porto, onde receberá os ce-

reais importados por navio, seja atra-

vés dos modos rodoferroviários para

expedição de cereais para outros ope-

radores locais ou das farinhas produzi-

das, podendo fazer a exportação

destes produtos desde o Porto do Lo-

bito para o interior de Angola ou países

vizinhos. ■

Gestão da construção e coordenação dos projectos de arquitectura e

de especialidades: Engº Armindo Rodrigues e Engº David Branco

Projectistas: Profº Carlos Rodrigues, Profº Fernando Melo Rodrigues,
Engº Paulo Ribeiro, Engº Sérgio Monteiro e Arqº Rui Monteiro
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