
Projeto SOSTURMAC 
Impulsando a conservação do património arquitetónico e natural, a eficiência 

energética e o turismo sustentável 



“Revalorização sustentável 
do património natural e 
arquitetónico e o 
desenvolvimento das 
iniciativas turísticas com 
baixo nível de carbono  em 
Canárias e Cabo Verde” 



 

Projeto co-financiado pelo Programa Europeu de 
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal MAC 
(Madeira-Açores-Canárias) 2014-2020 , ne qual 
participam também Cabo Verde, Senegal e Mauritânia. 
 
No âmbito do Eixo Prioritário 4 "Conservar e proteger o 
ambiente e promover a eficiência dos recursos.” 
Destinado a promover a conservação e proteção do 
patrimônio natural e cultural para aumentar a 
atratividade das áreas de interesse turístico 

Programa PCT MAC 2014-2020 



A ultima erupção ocorrida em Novembro de 2014 na ilha do 
Fogo identificou-se como  uma oportunidade para atuar de 
maneira sustentável no território, transferindo a 
experiência do ITER tanto em tecnologia baixas em carbono 
como sua experiência na gestão turística de alojamentos  
zero CO2.  
 
O turismo de sol e praia é predominante em  ambas regiões  
(Canárias e Cabo Verde) mas existem atrativos 
complementares que podem favorecer uma maior 
diversificação do destino turístico: recursos naturais e 
culturais, natureza vulcânica e o aumento do turismo 
cultural e natural constituem um valioso complemento para 
as zonas onde a sostenibilidade do turismo é um elemento 
de grande valor.   
 
Conforme ao interesse das autoridades caboverdianas, 
identificaram-se as necessidades comuns como: desenhar 
um alojamento modular Zero CO2 facilmente transportável, 
encontrar a formula para abordar atuações para a melhoria 
energética no património e unificar os conceitos de 
património natural e arquitetónico com sostenibilidade 
energética e turismo. 

 
  

Origem 



ITER 
Instituto Tecnológico 

y de Energías 
Renovables, S.A.  

AIET  
Agencia Insular de 

Energía de Tenerife, 
Fundación Canaria 

CICOP  
Fundación Centro 

Internacional para la 
Conservación del 

Patrimonio  

Parceria 

CANÁRIAS 



Parceria 

UNICV  
Universidade de Cabo Verde 

CMSF  
Câmara Municipal de São 

Filipe (Ayuntamiento) 
PNF 

Parque Natural do Fogo  

DNA 
Direção Nacional do 

Ambiente  
Ministério da Agricultura  

e Ambiente  
 
 
 

 

CABO VERDE 

INIDA 
Instituto Nacional de 

Investigação e 
Desenvolvimiento Agrário 

 
 

IPC 
Instituto do Património 

Cultural 
 
 



 
 

Objetivo 
Promover atuações sustentáveis que promovam o 
valor do património natural e arquitetónico da 
zona de cooperação, que favoreça a sua 
conservação e crie valor acrescentado à sua oferta 
de turismo sustentável e cultural.  



 
 

Objetivo específico 1 
Revalorizar o património arquitetónico do 
ponto de vista da sua sustentabilidade. 



Objetivo específico 1. Atividades 

ATIVIDADE 1 
 

Detecção dos recursos arquitetónicos 
chave e interpretação dos mesmos desde 
a perspetiva energética para sua inclusão 
em um gestor do património. 
 

ATIVIDADE 2 
 

Estabelecimento de critérios para a 
intervenção e recuperação arquitetónica 
sustentável no patrimônio.  
 

ATIVIDADE 3 
 

Intervenção sustentável para melhoria do 
ambiente do património da Cidade de São 
Filipe, Ilha do Fogo.  

 



 
 

Objetivo específico 2 
Revalorizar o património natural do ponto de 
vista da sua sustentabilidade, promovendo o 
desenvolvimento de produtos turísticos baixos em 
carbono.  



Objetivo específico 2. Atividades 

Atividade 1 
 

Desenho do “alojamento modular Zero 
CO2” e suas possíveis configurações. 
 

Atividade 2 
 

Identificação e otimização de ferramentas 
TICs adequadas para a gestão e 
comercialização do alojamento turístico 
"Zero CO2 “. 
 

Atividade 3 
 

Desenho e execução de um projeto de 
melhoria da sostenibilidade energética do 
punto de informação turística e sede 
administrativa do PN de Fogo. 



 
 

Objetivo específico 3 
Promover a integração dos novos valores e 
produtos desenvolvidos na dinâmica turística e 
fomentar a conservação dos valores 
patrimoniais.  



Objetivo específico 3. Atividades 

Atividade1 
 

Desenho das atividades complementares e 
materiais para a promoção turística dos 
produtos desenvolvidos e integrá-los na 
oferta turística.  

 
Atividade2 

 
Promover a conservação dos valores 
patrimoniais de ambas regiões através de 
ações de difusão e formação. 
 
 
 
 

 
 



 
 


