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Este documento faz parte do projeto europeu SOSTURMAC, co-financiado pelo INTERREG MAC 2014-2020
(http://www.mac-interreg.org/), no âmbito da sua 1ª Convocatória ao abrigo do Eixo Estratégico 4 “Conservar
e proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos”. O seu conteúdo é da responsabilidade dos
parceiros do projeto e não reflete necessariamente as opiniões da União Europeia. Nem a Comissão
Europeia nem qualquer pessoa agindo em seu nome é responsável por qualquer uso que possa ser feito
das informações contidas nesta publicação

Dossier informativo de resultados “Projeto para melhorar a
sustentabilidade energética no ponto de informação turística e na
sede administrativa do Parque Natural do Fogo” (Projeto SOSTURMAC.
Ano 2021).
Coordenador da edição:
AIET - Agencia Insular de Energía de Tenerife, Fundación Canaria. Contacto: Polígono
Industrial de Granadilla, s/n. 38600. Granadilla de Abona. S/C de Tenerife.
agenergia@agenergia.org

Outras Entidades Participantes:
ITER - Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
CICOP - Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
DNA - Direção Nacional do Ambiente (Ministério da Agricultura e Ambiente)
IPC - Instituto de Patrimonio Cultural
UNICV - Universidade de Cabo Verde
INIDA - Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário
CMSF - Câmara Municipal de São Filipe. Ilha do Fogo
PNF - Parque Natural de Fogo

Este documento faz parte da Atividade 2.2.3 (DESENHO E EXECUÇÃO DE UM PROJETO PARA MELHORAR A
SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA NO PONTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICO E NA SEDE ADMINISTRATIVA DO
PARQUE NATURAL DO FOGO) do Projeto SOSTURMAC, que visa promover ações sustentáveis que valorizem
o património natural e arquitetónico das Ilhas Canárias e de Cabo Verde, favorecendo a sua conservação e
proporcionando valor acrescentado à sua oferta de turismo sustentável e científico. A sua divulgação por
terceiros contribuiria para aumentar a sua eficiência, pelo que pode ser reproduzido e distribuído livremente,
no todo ou em parte, desde que a sua autoria seja citada pelo Projeto SOSTURMAC (PCT-MAC 2014-2020) e
seja para uso não comercial.
Outra documentação do projeto está disponível em http://sosturmac.iter.es/
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ANTECENDENTES
O Projeto SOSTURMAC, co-financiado pelo Programa Europeu INTERREG MAC 2014-2020, visa
acrescentar valor à oferta turística das Ilhas Canárias e de Cabo Verde, orientando-a para novas
tendências de mercado ligadas ao turismo científico e natural e para a consciência ambiental dos
viajantes. O objetivo é transformar o ecoturismo numa oportunidade de melhoria socioeconómica
e de conservação ambiental na área da cooperação.
Esta publicação faz parte da Atividade 2.2.3 “Desenho e execução de um projeto para melhorar a
sustentabilidade energética no ponto de informação turística e na sede administrativa do Parque
Natural do Fogo”, a fim de divulgar os principais resultados obtidos.
Nesta atividade, foi desenhado e executado um projeto para melhorar a sustentabilidade energética
do ponto de informação turística e da sede do Parque Natural do Fogo em Chã das Caldeiras. A ação
proposta consistiu em fornecer medidas de eficiência energética à sede, bem como de energias
renováveis, acessibilidade e condicionamento externo. A certificação final da intervenção realizada
no PNF teve lugar em março de 2021, o que permitiu otimizar a utilização pública da sede e o seu
potencial turístico, transformando-a num local acessível e 100% sustentável em termos energéticos,
que pode funcionar 365 dias por ano, com um novo espaço exterior que aumenta as suas
possibilidades de uso turístico e para a comunidade local e equipado com pontos de carregamento
elétrico e conectores USB, fornecidos com energias renováveis.
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Dos

INTERVENÇÃO SUSTENTÁVEL SOSTURMAC NA SEDE DO
PNF EM CHÃ DAS CALDEIRAS
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.
Esta intervenção contribui para a sustentabilidade energética da sede do PNF, o que reforça o
objetivo fundador desta entidade, que é proteger a biodiversidade e melhorar os recursos naturais
na perspetiva do desenvolvimento sustentável.
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A intervenção efetuada tem contribuído para a criação de um edifício mais sustentável, confortável
e com maior potencial de aproveitamento por parte do PNF-DNA-MAA, bem como para a divulgação
dos valores do Parque e torna o Parque Natural do Fogo um exemplo de compromisso com a
sustentabilidade num espaço natural protegido, e ainda mais se tivermos em conta que este espaço
é uma das 7 Maravilhas de Cabo Verde.
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Melhorar o abastecimento de energia do local foi um objetivo prioritário da intervenção, uma vez
que o núcleo da Portela (onde se encontra a sede) não dispõe de rede de abastecimento elétrico
e o funcionamento do posto de informação dependia da bateria dos computadores portáteis, das
horas de luz ou da ligação de um motor diesel, o que condicionava a abertura e o encerramento da
sede.
A instalação fotovoltaica que passou a abrigar a sede do Parque Natural do Fogo, uma instalação solar
isolada com bateria de reserva, totalmente autónoma, tornou-a um local 100% energeticamente
sustentável, garantindo o seu funcionamento 365 dias por ano. Isto permite à sede alargar o seu
horário de funcionamento, melhorar o atendimento aos habitantes ou turistas e melhorar as
condições de trabalho da equipe gestora do Parque. Além disso, permite oferecer alguns serviços
adicionados tanto aos visitantes como à população local, como o carregamento de pequenos
dispositivos elétricos através de carregadores USB ou o carregamento de bicicletas elétricas.
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Outro objetivo da intervenção foi melhorar a eficiência energética da Sede, melhorando a sua
envolvente e otimizando o consumo de energia. As melhorias implementadas neste sentido tornam
a Sede mais confortável termicamente, reduzindo o sobreaquecimento do interior do edifício, o que
implica um menor consumo de energia para alcançar este conforto.
O exterior do edifício foi pintado com tinta de Alta Eficiência (tinta GrafClean Thermal Premium), que
é uma tinta ecológica que cria uma câmara de ar gerando a rutura da ponte térmica, contribuindo
assim para que a Sede tenha uma temperatura agradável durante todo o ano, e para além disso,
evita as humidades por condensação. As cores selecionadas para a pintura exterior da intervenção
foram escolhidas de acordo com a carta de cores do Plano Detalhado de Chã das Caldeiras e em
coordenação com a delegação do MAA no Fogo.
Foram instaladas 14 venezianas de treliça, que permitem regular a entrada de radiação no interior
do edifício e, por tanto, reduzir a temperatura interior. Além disso, proporcionam a possibilidade de
ajustar a excessiva iluminação interior, uma vez que a luz entra através das lâminas de forma mais
indireta e difusa.

SOSTURMAC

Foram instaladas lâmpadas LED (interior e exterior), que representam uma poupança de 50% em
relação ao consumo anterior para iluminação e garantem 50.000 horas de vida útil, o que também
reduz os custos de manutenção e substituição.
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A sede do PNF foi também equipada com 1 estação meteorológica inteligente e compacta e
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 de ação aos usuários, tais como fechar ou abrir janelas e venezianas. Estas ações
simples, realizadas a tempo, garantem o conforto térmico do edifício sem consumir energia adicional.
Além disso, o PNF recebeu outro equipo MeteoINT para a parametrização dos “Funcos” localizados
no Parque, o que permitirá o estudo desta arquitetura vernacular e contrastar os resultados com o
funcionamento da sede do PNF, com uma arquitetura tipologicamente diferente.

MELHORIA DA ACESSIBILIDADE
A fim de melhorar a acessibilidade da sede, o projeto incluiu a realização de uma rampa de acesso
pedonal, com corrimão e antiderrapante, que cumpre os requisitos necessários para o acesso a
um utilizador/a em cadeira de rodas, o que permitiria o desenvolvimento de uma rota turística
adaptada. É também mantido o acesso através da escada e, foi condicionado o acesso a ambas
através da calçada pavimentada que as liga à entrada e à praça.
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CONDICIONAMENTO EXTERIOR DA SEDE
A intervenção dotou a sede de um espaço exterior condicionado, uma área de descanso que
aumenta a sua utilização para o turismo e para a comunidade local. Foi construída uma pequena
praça, equipada com uma pérgula, dois bancos, conectores elétricos USB para carregar pequenos
equipamentos eletrónicos e mobiliário urbano para publicidade integrada (MUPI), o que permitirá o
uso da sede mesmo quando este estiver fechada.
A praça foi pavimentada com peças hexagonais de cor cinzentas, fabricadas pelo Gabinete Técnico
de Chã das Caldeiras, seguindo as recomendações da delegação do MAA no Fogo. 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 pérgula ajuda a cercar o espaço, dando entidade e reclusão ao exterior da sede, além de oferecer
proteção contra o sol. Este espaço também contribui para mitigar os efeitos climáticos na fachada
oeste da sede, que é a que suporta mais radiação.
O MUPI disponibiliza informação aos visitantes, mesmo quando a sede está fechada, permitindo
a disponibilização de informação turística e divulgativa sobre esta área natural protegida. No
âmbito do Projeto SOSTURMAC, serão desenhadas e materializadas uma série de cartazes para
este equipamento, mas o MUPI é uma estrutura versátil, que permitirá ao PNF adaptá-lo às suas
necessidades de comunicação com o visitante.

SOSTURMAC

Neste espaço exterior foi também instalado um ponto de carregamento para bicicletas elétricas,
que permite o carregamento simultâneo de duas bicicletas. Para garantir o seu correto uso, as
duas tomadas encontram-se dentro de um armário externo com fechadura, que será gerido pela
administração do Parque.
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Em suma, a intervenção de melhoria da sustentabilidade energética do ponto de informação turística
e sede administrativa do Parque Natural do Fogo, localizado em Chã das Caldeiras, tem permitido
otimizar o uso público da sede e o seu potencial turístico, tornando-a um local acessível e 100%
energeticamente sustentável, que pode operar 365 dias por ano, com um novo espaço exterior que
aumenta as suas possibilidades de utilização para o turismo e para a comunidade local, e equipado
com pontos de carregamento elétrico e conectores USB, abastecidos com energias renováveis. Esta
medida transforma a sede num ponto focal para uma população sem abastecimento de eletricidade.
Além disso, o Projeto SOSTURMAC tem desenvolvido 3 percursos sustentáveis que ligam a sede do
PNF com a Câmara de São Filipe através do espaço natural, contribuindo para a revalorização dos
valores naturais do Parque e do património cultural e arquitetónico de São Filipe. As rotas estão
disponíveis no seguinte link: http://sosturmac.iter.es/rutas/

A intervenção como um todo contribui para posicionar o Parque Natural do Fogo
como uma entidade que luta pelo desenvolvimento sustentável com medidas
tangíveis. 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.
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