Intervenção sustentável
SOSTURMAC na sede do
PNF em Chã das Caldeiras
Sustainable SOSTURMAC
intervention at the PNF
headquarters in Chã das
Caldeiras

Sede Parque Natural do Fogo 2017

A sede do Parque Natural do Fogo,
exemplo de infraestrutura
sustentável em espaços naturais
protegidos

The headquarters of the Fogo Natural
Park, an example of sustainable
infrastructure in protected natural
areas

Com um consumo de energia 100% sustentável,
melhorando a sua eﬁciência energética e criando um novo
espaço exterior que potencia a sua utilização para o
turismo e para a comunidade local.

100% sustainable energy consumption, improving its
energy eﬃciency and creating a new outdoor space that
enhances its use for tourism and for the local community.

O Parque Natural do Fogo (DNA-MAA) participa como
sócio do Projeto europeu SOSTURMAC, visando a
revalorização sustentável do património natural e
arquitetónico e o desenvolvimento de iniciativas
turísticas baixas em carbono nas Ilhas Canárias e Cabo
Verde (Programa INTERREG MAC 2014-2020), sendo
beneﬁciário para além da realização de uma intervenção
sustentável na sua sede administrativa situada neste
espaço natural protegido. A intervenção realizada tem
contribuído para a criação de um edifício mais
sustentável, confortável e com um maior potencial para
a divulgação dos seus valores naturais, bem como para a
sua utilização turística e como um recurso para a
população local. Isto faz do Parque Natural do Fogo, uma
das 7 Maravilhas de Cabo Verde, um exemplo de
compromisso com a sustentabilidade num espaço
natural protegido.
Esta intervenção, a par da realizada pelo Projeto
SOSTURMAC no edifício sede da CMSF e a recente
nomeação da Ilha do Fogo como Reserva Mundial da
Biosfera pela UNESCO, contribuirão para acrescentar
valor à oferta turística da Ilha do Fogo, orientando-a para
as novas tendências de mercado relacionadas ao
turismo cultural, cientíﬁco e de natureza e para a
consciência ambiental dos viajantes.

Fogo Natural Park (DNA - MAA) participates as partner in
the European SOSTURMAC project, aimed at the
sustainable revaluation of natural and architectural
heritage and the development of low-carbon tourism
initiatives in the Canary Islands and Cape Verde
(INTERREG MAC Program 2014-2020), and is the
beneﬁciary of a sustainable intervention in its
administrative headquarters located in this protected
natural area. The intervention carried out has
contributed to create a more sustainable, comfortable
building in line with the park´s natural values, perfectly
suited for its touristic use and as a resource for the local
population. This makes Fogo Natural Park, one of the 7
Wonders of Cape Verde, an example of commitment to
sustainability in a protected natural area.
This intervention, together with the one carried out by
the SOSTURMAC project in the CMSF headquarters
building and the recent appointment of the island of
Fogo as a World Biosphere Reserve by UNESCO, will
contribute to add value to the tourist oﬀer of the island
of Fogo, focusing on new market trends related to
cultural, scientiﬁc and natural tourism and to the
environmental awareness of travelers.

Sede Parque Natural do Fogo 2020
Condicionamento exterior da sede
O espaço exterior foi condicionado e concebido como uma área de descanso, o que aumenta as suas
possibilidades de utilização turística e para a comunidade local. A praça construída está dotada de
uma pérgula, dois bancos, conectores elétricos USB para carregar pequenos equipamentos
eletrónicos, um posto de carregamento para bicicletas elétricas e mobiliário urbano para
publicidade integrada (MUPI). A pérgula ajuda a cercar o espaço, proporciona proteção contra o sol
e ajuda a arrefecer a fachada oeste da sede, que é a que suporta mais radiação. O MUPI permite
disponibilizar informação turística e divulgativa sobre o PNF, inclusive quando a sede está fechada.
Os pontos de carregamento permitem oferecer novos serviços ao visitante e à população local. Além
disso, a praça foi pavimentada com peças fabricadas pelo Gabinete Técnico de Chã das Caldeiras e
as paredes perimetrais da praça e do edifício foram revestidas com pedras vulcânicas e rematadas
com peças pré-fabricadas de acordo com o código estético das obras públicas de Chã das Caldeiras.
A intervenção no seu conjunto demonstra a viabilidade deste tipo de ações em edifícios ligados a
espaços naturais protegidos, servindo de exemplo para a sua possível replicabilidade e
consolidando o Parque Natural do Fogo como exemplo de uma entidade comprometida com o
desenvolvimento sustentável com medidas tangíveis. Ter uma sede energeticamente sustentável
deve ser uma prioridade para as entidades gestoras de espaços naturais, visando a proteção da
biodiversidade e a melhoria dos recursos naturais na perspetiva do desenvolvimento sustentável.
Outros estudos e resultados deste projeto europeu, tais como as Rotas Sustentáveis SOSTURMAC,
destacam o valioso património natural e cultural desta área protegida, recursos que devem ser
preservados e valorizados para que o ecoturismo e o turismo cultural sejam uma oportunidade de
melhoria socioeconómica. Estes e outros resultados do projeto estão disponíveis para download no
website SOSTURMAC.

Exterior conditioning of the headquarter
The outdoor space has been conditioned and conceived as a rest area, which increases its possibilities
for tourist use and for the local community. The built square is equipped with a pergola, two benches,
USB electrical connectors for recharging small electronic equipment, a recharging point for electric
bicycles and urban furniture for integrated advertising (MUPI).
The pergola helps to limit the space, it provides protection from the sun and helps refresh the west
façade of the headquarters, which is the one that supports the most radiation. The MUPI provides
useful information about the PNF which is available when the headquarters are closed. The recharging
points oﬀer new services to both the visitors and the local population. In addition, the square has been
improved according to the aesthetic code of Chã das Caldeiras public works. The ﬂoor has been paved
with pieces manufactured by the Technical Cabinet of Chã das Caldeiras and the perimeter walls of the
square and the building have been lined with volcanic stones and ﬁnished oﬀ with prefabricated
pieces.
The whole intervention demonstrates the viability of these type of actions in buildings associated to
protected natural areas, setting a precedent for its possible replicability and consolidating the Fogo
Natural Park as an example of an entity committed to sustainable development with tangible
measures. Having an energetically sustainable headquarters should be a priority for the entities that
manage natural spaces, aimed at protecting biodiversity and improving natural resources from the
perspective of sustainable development.
Other studies and results of this European project, such as the SOSTURMAC Sustainable Routes,
highlight the valuable natural and cultural heritage of this protected area, resources that must be
conserved and enhanced so that ecotourism and cultural tourism become an opportunity for
socioeconomic improvement. These and other results of the project are available for download on the
SOSTURMAC website.

Otimização do consumo dos recursos energéticos
A sede do PNF foi equipada com uma estação meteorológica inteligente e
compacta "MeteoINT", desenhada e desenvolvida pelo Projeto SOSTURMAC. Este
dispositivo permite a monitorização contínua da sede e emite avisos se houver
uma situação de desconforto, fornecendo recomendações simples de ação aos
usuários, tais como fechar ou abrir janelas e venezianas, garantindo o conforto
térmico do edifício sem consumir energia adicional. Para além disso, dispõe de
outro equipamento MeteoINT para a parametrização de “Funcos”, arquitetura
tradicional ligada principalmente a ambientes rurais, muito presente na zona de
Chã das Caldeiras.

Melhorar a eﬁciência energética
As melhorias introduzidas na envolvente e a otimização dos consumos energéticos,
permitem diminuir o sobreaquecimento no interior do edifício e melhoram o
conforto térmico, reduzindo a necessidade de consumo adicional de energia. O
exterior do edifício foi pintado com tinta ecológica de Alta Eﬁciência e as cores
foram selecionadas tendo em conta a carta de cores do Plano Detalhado de Chã
das Caldeiras. As 14 venezianas de treliça instaladas permitem regular a entrada de
radiação no interior e, portanto, reduzem a temperatura interior e permitem
regular a iluminação excessiva. As lâmpadas LED instaladas (interiores e exteriores)
representam uma poupança de 50% em relação ao consumo anterior para
iluminação, e com uma vida útil mais longa, reduzem também os custos de
manutenção e substituição.

Optimization of energy resource consumption
The PNF headquarters have been equipped with an intelligent and compact weather
station "MeteoINT", designed and developed by the SOSTURMAC project. The device
monitors the building to apply simple actions such as closing or opening windows,
shutters and doors in order to improve its thermal conditioning. These actions, when
carried out on time, will guarantee the thermal comfort of the building without
consuming additional energy. In addition, it has another “MeteoINT” equipment for
the parameterization of "Funcos", traditional architecture mainly linked to rural
environments, very present in the Chã das Caldeiras area.

Improved energy eﬃciency
The improvements made to the envelope of the building and the energy consumption
optimization, reduce the overheating of the interior of the building and improves its
thermal comfort, reducing the need to consume additional energy. The exterior of the
building has been painted with a high eﬃciency ecological paint and the colours
chosen have been selected taking into account the color chart of the Detailed Plan of
Chã das Caldeiras. The 14 lattice shutters installed allow the regulation of the
amount of radiation that enters the building; therefore, it reduces the interior
temperature and allows excessive lighting to be adjusted. The installed LED
luminaires (indoor and outdoor) represent 50% savings in energy consumption, with
a longer lifespan with less maintenance and replacement costs.

Melhoria da acessibilidade

Improved accessibility

As melhorias realizadas na acessibilidade do edifício, incluindo
uma rampa de acesso pedonal, com corrimão e antiderrapante,
permitem o acesso à Sede para utilizadores/as em cadeiras de
rodas, o que permitiria o desenvolvimento de uma rota turística
adaptada.

The improvements made in terms of the accessibility of the
building, including a pedestrian access ramp, with railing and
non-slip, makes it possible to access the headquarters for users
in wheelchairs, which would allow the development of an
adapted tourist route.

Instalações de energia solar fotovoltaica
Instalações de energia solar fotovoltaica
Uma central solar fotovoltaica isolada com bateria de reserva, totalmente
autónoma, torna-a um local 100% energeticamente sustentável, e garante o
seu funcionamento 365 dias por ano, com uma poupança potencial de
emissões anuais para a atmosfera de 3.065 kg / CO2. Para além dos benefícios
ambientais, isto permite à sede alargar o seu horário de funcionamento,
melhorar o atendimento aos habitantes ou turistas e as condições de trabalho
da equipa gestora do Parque, uma vez que o núcleo da Portela onde se localiza
a sede não dispõe de fornecimento de eletricidade. Também permite oferecer
alguns serviços adicionais tanto aos visitantes como à população local, tais
como o carregamento de pequenos dispositivos elétricos através de
carregadores USB ou o carregamento de bicicletas elétricas, o que torna a sede
um ponto focal numa população sem abastecimento de eletricidade.

Photovoltaic solar energy installation
An isolated solar photovoltaic plant with battery backup, totally autonomous,
makes it a 100% energy-sustainable site, and guarantees its operation 365 days
a year, with 3,065 kg / CO2 potential annual average emission reduction from the
electricity savings. In addition to the environmental beneﬁts, this allows the
headquarters to extend its opening hours, to improve the attention to residents
or tourists along with the working conditions of the Park's management team,
since the area of Portela, where the headquarters are located, has no electricity
supply. The installation also allows some extra services for both visitors and the
local population, such as energy supply for small electrical appliances through
USB chargers or electric bicycles, making the headquarters the centre piece focal
of a population without electricity supply.

