
Rutas sostenibles

A Câmara Municipal
de São Filipe
exemplo de sustentabilidade

A Câmara Municipal de São Filipe foi também 
equipada com 3 estações meteorológicas 
compactas “MeteoINT”, desenhadas e 
desenvolvidas pelo Projeto SOSTURMAC. Estes 
dispositivos permitem monitorizar de forma 
contínua a sede e atuar sobre esta para 
melhorar o seu condicionamento térmico, com 
ações simples como fechar ou abrir janelas, 
venezianas ou portas, que quando realizadas a 
tempo, garantem o conforto térmico do edifício 
sem consumo energetico adicional.

As intervenções sustentáveis realizadas pelo 
Projeto SOSTURMAC em São Filipe demonstram a 
viabilidade deste tipo de ações e servem de 
exemplo para a sua possível replicabilidade 
noutros edifícios patrimoniais, consolidando o 
Município de São Filipe como exemplo de 
sustentabilidade aplicada ao património 
histórico.

Outras ferramentas ou recursos desenvolvidos 
pelo Projeto SOSTURMAC, tais como o Gestor do 
Património Cultural de Cabo Verde ou as Rotas 
Sustentáveis SOSTURMAC, mostram a quantidade 
de recursos patrimoniais dos quais a cidade de 
São Filipe dispõe e que devem ser preservados 
para que o ecoturismo e o turismo cultural sejam 
uma oportunidade de melhoria socioeconómica. 

Estes e outros resultados do projeto estão 
disponíveis para o seu download no site de 
SOSTURMAC

Otimização do uso de
recursos energéticos



A Câmara Municipal de São Filipe participa 
como sócio do projeto europeu SOSTURMARC, 
visando à revalorização sustentável do 
património natural e arquitetónico e ao 
desenvolvimento de iniciativas turísticas de 
baixo carbono nas Canárias e Cabo Verde, e 
co-financiado pelo Programa INTERREG MAC 
2014-2020, sendo beneficiária da realização de 
uma intervenção sustentável no seu 
edifício-sede. 

Além disso, o centro histórico da cidade foi 
recentemente melhorado através da execução 
de um projeto de requalificação da Praça Juan 
Paes, anexa ao edifício sede da Câmara (Praça 
4 de Setembro) no âmbito do eixo IV Programa 
PRRA do Ministério da Cultura e das Indústrias 
Criativas, coordenado através do IPC e 
executado em coordenação com as ações do 
Projeto SOSTURMARC. 

Estas duas ações, unidas à recente designação 
da ilha do Fogo como Reserva Mundial da 
Biosfera pela UNESCO, irão contribuir para 
acrescentar valor à oferta turística da ilha, 
orientando-a às novas tendências do mercado 
ligadas ao turismo cultural, científico e de 
natureza, e à consciência ambiental dos 
visitantes. 

Apostando pela conservação do 
singular património arquitetónico de 
São Filipe, renovando-o e 
melhorando a sua sustentabilidade, 
mediante a instalação de um sistema 
de energia solar fotovoltaica 
totalmente integrado e funcional no 
seu terraço, realizando melhorias em 
seu redor para aumentar a sua 
eficiência energética e fazendo um 
bom uso dos recursos.

O Projeto SOSTURMARC realizou uma 
intervenção para melhorar a sustentabilidade 
energética do edifício-sede da Câmara de São 
Filipe, um sobrado de interesse patrimonial 
nacional. Esta intervenção foi baseada em dois 
pilares:

- Melhoria da eficiência energética do seu 
envolvente. Renovou-se a carpintaria do 
edifício, melhorando a sua inercia térmica e 
dotando-lhes de venezianas, de forma a 
reduzir a incidência solar. Isto permitirá aos 
usuários encontrar conforto térmico de forma 
natural, sem necessidade de consumir energia 
ou reduzir o seu consumo final.

- Instalacão de uma central solar fotovoltaica na 
cobertura. Instalou-se uma central fotovoltaica 
de autoconsumo de 5.940W interligada à rede 
elétrica. Esta central suponhe uma poupança 
média anual de emissões de CO2 para a 
atmosfera de 6.640 Kg/CO2.

Para a realização desta intervenção, foram 
tidos em consideração os princípios da 
intervenção no património, a fim de respeitar 
sempre o valor cultural do imóvel. Para o 
efeito, foi desenvolvido um Guia de critérios de 
intervenção e conservação sustentável do 
património arquitetónico, que pretende servir 
de orientação para as ações de melhoria dos 
edifícios patrimoniais do Centro Histórico de 
São Filipe ou de outros centros históricos de 
Cabo Verde.

As intervenções sustentáveis realizadas pelo 
Projeto SOSTURMAC em São Filipe demonstram a 
viabilidade deste tipo de ações e servem de 
exemplo para a sua possível replicabilidade 
noutros edifícios patrimoniais, consolidando o 
Município de São Filipe como exemplo de 
sustentabilidade aplicada ao património 
histórico.

Outras ferramentas ou recursos desenvolvidos 
pelo Projeto SOSTURMAC, tais como o Gestor do 
Património Cultural de Cabo Verde ou as Rotas 
Sustentáveis SOSTURMAC, mostram a quantidade 
de recursos patrimoniais dos quais a cidade de 
São Filipe dispõe e que devem ser preservados 
para que o ecoturismo e o turismo cultural sejam 
uma oportunidade de melhoria socioeconómica. 

Intervenção sustentável
SOSTURMAC na CMSF


