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    CONTEXTO HISTÓRICO 
Este contexto histórico, tem como referência o livro “Mindelo Património Urbano e Arquitetónico” de 
autoria do Arquiteto João Sousa Morais, a partir do qual são transcritas diversas partes. 

Cabo Verde é um arquipélago situado no Oceano atlântico, a cerca de 570 km da costa ocidental 
de África e 15 graus a norte do equador. Quando foi descoberto, as ilhas não eram povoadas e atribui-
se o seu achamento a três navegadores ao serviço de Portugal:  Cadamosto (veneziano) a quem se 
atribui a descoberta as primeiras ilhas, Santiago, Maio, Boa Vista e Sal; a descoberta das restantes 
ilhas, Santo Antão, Fogo, São Nicolau, Brava e S. Vicente, foram reivindicadas por António Noli 
(genovês), Diogo Gomes (português) e Cadamosto. Estas descobertas ocorreram entre os anos de 
1456 e 1462.  

O local em que estamos a desenvolver o projeto localiza-se na ilha de S. Vicente que pertence ao 
grupo oriental do arquipélago, também denominado de grupo de Barlavento. 

A ilha de S. Vicente permaneceu deserta durante os primeiros séculos da sua descoberta, devido à 
distância face à metrópole, a pobreza do solo, a falta de água e às difíceis condições climatéricas. Mais 
tarde, foi reconhecida a sua qualidade de porto de abrigo e localização estratégica para embarcações, 
permitindo auxílio logístico a navios que atravessavam o atlântico. 

Em 1781 a administração portuguesa decidiu, pela primeira vez, o povoamento da ilha de S. Vicente 
com população originária dos Açores e da Madeira. Posteriormente, em 1795 chegaram alguns 
colonos escravos e alguns casais dos arquipélagos vizinhos. Durante o primeiro terço do século XIX, 
foram feitas outras tentativas de povoamento da ilha: uma de iniciativa particular que não resultou e 
outra por iniciativa do governador do arquipélago António Pusich. Destes difíceis esforços de 
povoamento resultou um pequeno núcleo urbano, que tinha uma referência, que era a igreja de Nossa 
Senhora da Luz.  

Em 1834, deu-se a abertura de Cabo Verde a navios estrangeiros, o que lhe proporcionou um novo 
impulso. A sua atividade portuária foi inaugurada em 1838/1839 com a instalação do primeiro 
depósito flutuante de carvão de pedra para abastecer de combustível os navios a vapor. 

Em 1838, foi promulgado um Decreto Régio que determinou a génese de uma povoação com o nome 
Mindelo, no qual se referia que a nova cidade deveria ter nova gente, novos edifícios e porto franco no 
período de uma década, e um aumento das relações comerciais.  

Em outubro de 1838, surgiu o primeiro plano de urbanização do Mindelo atribuído a António Justino 
Machado de Morais, segundo o qual os edifícios de serviço público deveriam ocupar lugares 
específicos, segundo as necessidades mais convenientes, na expectativa de que, com o tempo, as 
construções aumentassem, criando uma perfeita harmonia.  

Com o aumento da navegação no atlântico sul, passou a haver necessidade de as embarcações 
fazerem escalas para reabastecimento. A ilha de S. Vicente era a que reunia melhores características 
para esta finalidade, pois tinha uma ampla baía de águas profundas situada na cratera de um vulcão, 
que servia de excelente abrigo às embarcações. 

O governo português concede em 1850, à companhia inglesa Royal Mail  Steam Packet Co, a primeira 
autorização para o negócio de venda de carvão às embarcações. Posteriormente, outras companhias 
de carvão obtiveram concessões para a exploração do mesmo negócio. 
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O aumento do número de embarcações que procuram a ilha de S. Vicente como local para 
reabastecimento promoveu um grande desenvolvimento da atividade portuária. Para controlar este 
negócio, foi construído o edifício da alfândega, a população residente aumentou por força da 
necessidade de mão-de-obra necessária a esta atividade, e surgiram outros negócios que, por seu 
turno atraíram mais população.  O centro urbano começou-se a definir junto ao porto e, desta forma, 
iniciou-se o processo de nascimento e crescimento do que é hoje a cidade do Mindelo. 

Em 1858, uma portaria régia veio determinar o desenvolvimento das estruturas urbanas, construção 
do quartel, residência do governador da ilha, edifício da administração municipal, conclusão das obras 
da alfândega e da igreja paroquial. Foram evidentes as preocupações no quadro da higiene pública, 
com a construção do novo cemitério e a restauração da fonte da Matiota com o projeto de um 
aqueduto de abastecimento de água. 

Em 1864, foram realizados os primeiros estudos para o abastecimento de água canalizada a partir de 
poços; entre 1870 e 1879, concretizou-se o  Programa de calcetamento de ruas; em 1877, o 
Matadouro e em 1877, o Mercado Municipal. 

O Plano de 1838 foi considerado inexequível pela Direção de Obras Públicas de S. Vicente. 

Em 1873 foi construída a ponte cais da Alfândega, com guindaste e caminho de ferro. 

Em 1874, o Mindelo foi escolhido como localização de uma importante estação telegráfica, que 
assegurava a ligação por cabo submarino entre a Europa e a América do Sul. Em 1875, entraram no 
porto 309 navios mercantes de longo curso. Em 1877, um relatório do administrador do concelho 
mencionava a existência de uma população de 3001 indivíduos e 781 fogos. Em 1879 o número de 
navios mercantes que realizaram escala no porto Grande elevou-se para 669. Neste ano o Mindelo é 
elevado à categoria de cidade por Decreto Régio. 

No final do século XIX, o porto tem um grande desenvolvimento tornando-se numa metrópole cuja 
arquitetura é o reflexo de uma tendência urbana com influência inglesa. Processou-se um novo 
desenho da marginal implicando acertos de cadastro e consequente diminuição de propriedades. 
Houve também uma consolidação na estrutura dos espaços públicos. No ano de 1900, a sua população 
era de 8780 habitantes. Em 1900, foi aprovado o “Regulamento para as Edificações na Cidade do 
Mindelo” e, em 1911 o “Plano Geral de Melhoramentos da Cidade do Mindelo”. No entanto, devido a 
dificuldades de concretização das normas previstas no plano de 1911 (nomeadamente no que diz 
respeito a regras relativas a higiene, sanidade, limpeza e segurança pública dos estabelecimentos, à 
propriedade rural, a caminhos ou servidores públicos  de jurisdição municipal), as regras definidas 
neste último plano foram igualadas às de Lourenço Marques.  Em 1895, existiam 37 ruas, 16 travessas, 
1 beco, 1 pátio, 7 largos e 2 praças. A população atingiu 10 000 habitantes em 1910. 

Nos primeiros anos do século XX os motores dos navios passaram também a utilizar o óleo como 
combustível. A partir de 1919 foram concedidas licenças às companhias para poderem passar a 
explorar o óleo combustível, para que a atividade portuária não abrandasse e não dependesse 
exclusivamente do carvão. No entanto, devido à concorrência comercial com os portos de Dakar e 
Canárias e a outros serviços portuários disponibilizados nestas localidades, os proveitos alcançados até 
então nunca mais foram conseguidos. Para fazer face a este abrandamento económico, o governo 
central optou por uma estratégia de investimentos no Porto de S. Vicente para o tornar mais atrativo. 
Durante este período, houve um investimento grande em escolas e o combate ao analfabetismo foi 
notável. Apesar dos regulamentos em vigor, muitos bairros cresciam desordenadamente. 

A primeira tarefa da repartição técnica da Câmara Municipal de S. Vicente, criada em 1927, consistiu 
na elaboração de um plano geral de melhoramentos, para dar à cidade maior conforto e comodidade, 
tanto para os seus habitantes como para os seus visitantes. 



  
    

 

6 
 

Na década de 50, as companhias carvoeiras deixaram o Porto Grande de S. Vicente, mantendo apenas 
o fornecimento de combustíveis. Também a estação de telégrafo deixou de fazer sentido manter, face 
às novas tecnologias de transmissões sem fios.  

Em 1920 a população de S. Vicente era de 15 000 habitantes dos quais 13 848 no Mindelo. 

Em 1950 a população era estimada em 19 57 habitantes. 

Durante os anos 50, foi criado o Esboceto do Plano de Urbanização do Mindelo, tendo sido João 
Aguiar o responsável pela sua elaboração. O Esboceto é um misto de implementação do traçado 
regulador e do controle de quarteirões com adjacência de jardins e zonas verdes, pretendendo dotar o 
Mindelo de uma estrutura pública que lhe conferisse uma imagem ordenada. João Aguiar pretendia 
combater a desordem da construção e estava convicto que estava a elaborar uma missão 
evangelizadora no âmbito urbanístico. Os seus planos baseavam-se no urbanismo formal, definindo a 
imagem da arquitetura proposta e recorrendo, muitas vezes, a projetos tipo de arquitetura. Durante a 
elaboração do esboceto foi possível sugerir soluções para vários problemas urbanísticos da cidade, 
com a retificação de alinhamentos de ruas existentes, arranjos de pequenas praças, regularização de 
alguns quarteirões, parcelamento de terrenos. 

Este plano acabou também por não ser implementado, no entanto, deixou sinais de vias estruturantes, 
como a formalização de alguns quarteirões, sempre na adjacência de uma nova tipologia de espaços 
públicos e de edifícios de equipamento e espaços verdes. 

No âmbito do Plano do Fomento Nacional, em 1952, planeou-se a construção de um cais acostável e 
foi projetado o aeroporto de S. Pedro. 

A nível urbanístico distinguirem-se os arquitetos José Luís Amorim (responsável pelo Plano de 
Urbanização de 1960), Mário de Oliveira, Costa Bastos, Branco Ló (responsável por vários planos 
parcelares durante a década de 60) e Maria Emília Caria (responsável pelo Plano de Urbanização do 
Mindelo e por vários planos parcelares de 1966 a 1971). 

No início da época de sessenta, tiveram início as obras do cais acostável com terraplanagem, o molhe 
de abrigo, o cais, as oficinas e armazéns da Junta Autónoma dos Portos e o primeiro silo. Foi 
construído o aeroporto de S. Pedro, instalada a nova central elétrica, uma rede de distribuição de água 
e iniciada a nova rede de esgotos. 

Na Av. Marginal, construiu-se o novo Edifício do Comando Naval que foi inaugurado em 1967, foram 
ainda erigidas novas instalações militares.  

Na década de 70, iniciou-se uma renovação geral da rede rodoviária da ilha, foram feitos 
melhoramentos na cidade e desenvolvidos planos urbanísticos. Assistiu-se ao crescimento de bairros 
periféricos e a uma transformação das áreas mais antigas da cidade, com reconstrução ou demolição 
do edificado tradicional. 

O assentamento e crescimento urbano do Mindelo resultaram de um processo em que se 
evidenciaram os seguintes elementos estruturais do desenho urbano: a prática do traçado, a prática 
edificatória e prática normativa que se associa à prática do limite. 

Os primeiros planos dão enfase ao traçado das estruturas dos espaços públicos associados ao 
edificado de caráter excecional. A habitação resultou de um quadro normativo quase nunca 
representado nos planos, estando quase sempre associada à iniciativa privada, sem grande 
intervenção do estado. O quarteirão era a representação morfológica tipo. 

A construção do dispositivo morfológico resultou do quadro normativo, começando nas concessões 
enquanto processo instaurador da regulamentação municipal. 
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O papel dos governadores foi determinante no desenvolvimento da ilha até aos anos 30 do sec. XX, 
dos anos 30 aos 50, foi determinante o papel do município e, a partir dos anos 50, foi determinante o 
papel dos arquitetos vindos da metrópole. 

O papel do município foi fundamental particularmente no planeamento e concretização das 
infraestruturas urbanas, com o saneamento básico e a eletrificação. Numa época em que os 
governadores já não tinham nem competência nem visão urbana, o município surgiu com um 
protagonismo determinante, cabendo-lhe estabelecer programas e resolver os problemas urbanos do 
quotidiano. 

Evidenciou-se como método a identificação dos elementos primários, constituindo o garante da 
construção continuada do processo urbano.  

Esses elementos primários corresponderam, na primeira fase dos planos de assentamento urbano, aos 
principais traçados:  a praça e a igreja matriz, representadas logo no primeiro facto urbano de D. 
Rodrigo, tendo sido edificadas e, em 1838, absorvidas pelo Plano de Povoação do Mindelo. 

O crescimento no séc. XIX deveu-se às concessões cedidas aos ingleses, e o crescimento do Porto 
Grande transformou-se num processo de fixação e dinamização da cidade. A baixa da cidade, sempre 
que possível, deu continuidade aos traçados inicialmente instituídos, enquanto a parte alta foi 
crescendo em função dos novos bairros. A última fase corresponde à perspetiva autocrática de João 
Aguiar, que teve subjacente a visão sectária da cidade jardim, desenhada de forma clássica sem a 
verdadeira dimensão da problemática existencial. Nos anos sessenta inaugurou-se o plano de 
zonamento associado à leitura urbana, um processo que remete para a imagem de Kevin Lynch 
sobretudo pelo peso da paisagem urbana da cidade do Mindelo. O suporte regulamentador do plano, 
refletiu a leitura da morfologia urbana, associada à problemática urbanística do crescimento da cidade 
alta e do relacionamento entre as partes. O núcleo urbano aqui objeto de uma descodificação, 
comporta uma lógica compositiva resultante de um processo de permanências no quadro da estrutura 
e forma urbanas que urge preservar, classificar e divulgar, enquanto única via para preservar a 
identidade urbana do Mindelo. 

 

ÁREA OBJETO DO PEDIDO 
Nos anos sessenta foram realizados diversos melhoramentos portuários, as obras do cais acostável, 
molhe de abrigo, oficinas e armazéns da Junta Autónoma dos Portos e o edifício que constitui este 
projeto, o Edifício do Comando Naval do Mindelo. Este edifício foi desenhado pelo arquiteto António 
Saragga Seabra (que teve formação de arquitetura em londres sobre Arquitetura em Países Tropicais), 
com colaboração do engenheiro Graciano Cohen. O projeto foi lançado em 1962. 

Não encontrei informação específica que evidenciasse os critérios que conduziram à escolha do local para 
a implantação do edifício do Comando Naval. Em termos históricos, as construções ou equipamentos que 
anteriormente foram implantadas num local próximo, foram o Consulado Inglês (registado no mapa de 
Francisco Tavares Valdez, África Ocidental, 1864) e uma oficina do estado (referenciada no mapa de 1879-
1914) que ficou a fazer parte do perímetro da envolvente reservada a esta construção. Talvez a escolha 
tenha recaído devido à proximidade do cais (construído no mesmo período) num local privilegiado que é 
a Av. Principal do Mindelo, uma vez que o edifício tinha bastante notoriedade quer em termos da nova 
arquitetura quer em termos de dimensões (número de pisos). 

É um edifício com estrutura em betão armado constituído por dois corpos justapostos, mas distintos, um 
corpo maior com 5 pisos desenvolvendo-se em curva (com raio de cerca de 80m) acompanhando a via 
sobre o qual está projetado, e outro de menor dimensão com dois pisos e de geometria retangular. O 
programa destinado a este edifício era essencialmente constituído por gabinetes destinados a funções 
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administrativas ligadas à navegação, dormitórios e refeitório. É o primeiro edifício historicamente 
documentado pelo Movimento Moderno no quadro da arquitetura de Cabo Verde.  
Volumes geométricos, o piso térreo simula a galeria recuada coberta através da presença de pilotis, nos 3 
pisos superiores as aberturas para o exterior são através de janelas corridas com um sombreamento 
promovido por uma consola que acompanha as janelas ao longo de cada piso originando uma marcação 
horizontal. Como elemento de marcação e continuidade salienta-se a colocação de pilares de 4 em 4 
metros unificando a composição entre o bloco de maiores dimensões e o bloco menor. A cobertura é 
aproveitada para um terraço através de uma pérgola ondulante em betão que cobre o andar recuado, 
marcando o equilíbrio e uma certa assimetria formal da fachada, apresentando uma imagem moderna no 
arquipélago. 
 
CARATERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 
Pretende-se a requalificação deste lugar em termos de acessos, arranjos exteriores, recuperação de dois 
armazéns antigos geminados, utilização de uma construção localizada a norte como local para tratamento 
das águas do hotel, demolição de pequena construção contígua a esta e a adaptação e ampliação do 
Edifício do Comando Naval a um hotel de quatro estrelas com vinte e sete alojamentos. 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NOS PLANOS TERRITORIAIS APLICÁVEIS 
A alteração de uso proposta está relacionada com o crescimento da afluência de visitantes à ilha como 
destino turístico, às excelentes características do local, vistas,  proximidade da baía e do centro da cidade, 
potencialidades do edifício para acolher esta transformação. 

 

JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES TÉCNICAS E DA INTEGRAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA 
OPERAÇÃO 
Este edifício tem um significado cultural importante. É o primeiro edifício historicamente documentado 
pelo Movimento Moderno no quadro da arquitetura de Cabo Verde. O significado cultural está 
incorporado no próprio sítio, na sua materialidade, na sua envolvente, no seu uso, nas suas associações, 
nos seus registos, bem como nos sítios e objetos relacionados. 

O estudo realizado para adaptar o edifício existente à nova funcionalidade focou-se em vários aspetos. 
Destacam-se alguns princípios valorizados nesta intervenção: apreciação histórica, valor da memória, 
significado social, qualidade estético-arquitetónica, atributos científicos e a potencialidade económica.  

A ligação do presente com o passado reforça o sentimento do lugar promovendo a criação de ambientes 
atrativos. Todos os trabalhos necessários deverão ser feitos depois de terem sido ponderadas as 
alternativas, mas tão poucos quanto possível, mantendo a autenticidade e a integridade, garantindo que 
o edifício e os seus valores são transmitidos às gerações futuras. 

INDICAÇÃO DAS CONDICIONANTES PARA UM ADEQUADO RELACIONAMENTO FORMAL E 
FUNCIONAL COM A ENVOLVENTE, INCLUINDO COM A VIA PÚBLICA E AS 
INFRAESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS AÍ EXISTENTES 
O novo relacionamento formal e funcional com a envolvente baseia-se na abertura sem restrições ao 
espaço público de duas vias que acedem ao interior do perímetro da intervenção. A via já existente foi 
alvo de requalificação, a outra foi projetada a poente dos armazéns existentes. Estas vias passaram a ter 
sentido único de circulação para facilitar o trânsito no interior da envolvente do hotel. Os armazéns foram 
recuperados e seus acessos, entretanto encerrados voltarão a estar funcionais. 

PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 
Os armazéns passam a ter condições para albergar exposições, congressos ou outros eventos que se 
enquadrem nas suas características. O edifício principal será um hotel de quatro estrelas. O edifício 
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recuperado, situado a norte, será utilizado como local de tratamento da água do hotel e também como 
armazém e oficina de  pequenas reparações. 

Área de implantação do Hotel 977 m2  
Área de implantação dos armazéns 325 m2 
Área de implantação do edifício de tratamento de águas e oficina 148 m2 
Área do terreno desta intervenção 3270 m2 

SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS ASSOCIADAS AO EDIFÍCIO DESTINADO A HOTEL 
PISO 0 
BLOCO MAIOR:  A entrada principal de acesso ao Hotel manteve-se no mesmo local da entrada principal 
do edifício. Para dar maior área à entrada (Lobby) do Hotel conquistou-se espaço até ao limite dos pilares 
da fachada principal e também 4 metros para este (correspondente a um vão entre pilares ) que 
anteriormente não era encerrado e passou a pertencer ao interior (foram colocadas portas de vidro nesse 
limite, e o piso teve de ser elevado para manter a cota do interior  até ao novo limite). Colocaram-se 
sombreamentos no exterior para proteger este acrescento do espaço fechado do hall. Foi construída uma 
rampa de acesso a pessoas de mobilidade reduzida e que também facilite o transporte de malas. Criou-se 
uma passagem vencendo um desnível com três degraus entre o lobby e o novo restaurante, situado a 
este do hall, onde ficava a galeria. Derrubou-se parte da parede que separa os dois blocos para localizar a 
recepção aos hóspedes. Aproveitou-se o poço do elevador alterando, no entanto, o local de entrada de 
um dos elevadores. Derrubou-se parte de uma parede que confinava a escada no primeiro patim após o 
primeiro lance de escada, para aumentar a visibilidade e luminosidade no percurso, realçando a escada. 
Construíram-se instalações sanitárias com acesso pelo lobby que passaram também a servir o 
restaurante. 
Na separação entre o lobby e o restaurante foi criado um bar com dois balcões opostos, que serve ambos 
os espaços. No restaurante foi colocado um elevador de pratos com acesso ao piso 1. Foi também 
instalada no restaurante uma conduta para exaustão de fumos com 30 cm de diâmetro que termina 50 
cm acima da cobertura do edifício. 
 
BLOCO MENOR: Construção de ginásio e zona de massagem, parte da área deste espaço foi um 
acrescento para norte, que se juntou a uma parte já existente. Piscina de hidromassagem e balneários. 
Foram demolidos e reconstruídos dois metros para norte, três pilares que retiravam qualidade ao espaço 
de circulação e vistas. Acesso exterior a partir da piscina a uma esplanada com bar e instalações sanitárias 
que se encontram construídas em zona de ampliação. São introduzidos na área de ampliação dois 
elevadores que ligam o Piso 0 ao Piso 1 (estes elevadores vão servir essencialmente o espaço destinado à 
cozinha). 
 
 
PISO 1 
BLOCO MAIOR: gabinetes virados a norte, os que ficam entre a caixa de escada principal e a secundária, 
uma parte é transformada num corredor de acesso entre a zona reservada exclusivamente ao staff do 
hotel e o elevador de serviço (que é um acrescento) que serve os pisos 1 ao piso 4, a outra parte é 
transformada em zona de arrumos. É aberta uma ligação junto à caixa de escada principal, entre o 
corredor de acesso exclusivo ao staff do hotel e os principais serviços de apoio ao funcionamento do hotel 
(lavandaria, cozinha, escritório, cantina, instalações sanitárias do staff), situados a norte deste bloco. Os 
restantes gabinetes também virados a norte, que ficam à direita da escada secundária, são transformados 
em balneários para os trabalhadores do hotel.  A passagem existente para o exterior neste corredor, é 
aproveitada para saída de evacuação em caso de incêndio dos quartos dos hóspedes. Na parte Sul deste 
bloco são criados sete quartos, cuja frente ocupa vão e meio entre pilares. O primeiro vão e meio a contar 
da esquerda é ocupado por instalações sanitárias que servem a sala principal de refeições.  
 
BLOCO MENOR: Na zona de ligação entre os dois blocos, ao nível do piso 1, é feita uma ampliação que 
permite encerrar o espaço que anteriormente era aberto. Devido ao desnível existente entre os tetos do 
bloco 1 e o do bloco 2 do piso zero, é construída uma escada de acesso entre os dois blocos.  Esta 
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ampliação faz a ligação à sala principal de refeições, podendo ainda ser utilizada como acrescento desta 
sala. No topo poente da sala de refeições é colocada uma escada exterior como medida de proteção 
contra incêndio. É feita uma ampliação a norte deste bloco, que corresponde ao espaço destinado à 
cozinha. No centro desta nova área a que corresponde todo o piso 1, é criado um jardim a céu aberto que 
confronta com todos os espaços descritos anteriormente e ainda com a cantina. Algumas das janelas a 
norte tiveram de ser retiradas, outras recolocadas.  
 
PISOS 2 e 3 
Pisos destinados exclusivamente a quartos. A nascente deste piso há um espaço que correspondia a uma 
sala de operações que tem pé direito duplo. Foi decidido dar continuidade ao pavimento existente no 
piso   terminando com o duplo pé direito. Em cada um destes pisos são criados dez alojamentos, sete com 
frente para sul, um com frente para sul e norte e dois com frente para norte. Na fachada norte são 
rasgadas para o exterior duas janelas de peito, para serviram dois quartos criados. É ainda definido um 
espaço de apoio a quartos. 
 

PISO 4 
Foram demolidas as construções executadas posteriormente à inauguração da obra. O espaço interior 
compartimentado foi transformado em espaço aberto. O local de arrumos foi transformado em 
instalações sanitárias e as antigas instalações sanitárias foram demolidas, ficando este espaço a pertencer 
à zona de acessos. No terraço foram colocados vidros para proteção do vento. 
 

 PROGRAMA DO HOTEL 
Os espaços, serviços, suas características, normas, regulamentos, condicionamentos, autorizações, 
dimensionamento, etc., são constituídos de acordo com o regulamento DL 39/2008, DL 136/2006, 
Portaria 327/2008, DL186/2015, DL 80/2017, e segundo o livro “The Metric Handbook Planning and 
Design Data” David Adler BSc DIc CEng Mice. 
 
Número de Alojamentos 27  
 
Quartos duplos 25 e 2 Suites 

Piso 1 
6 quartos duplos com 25 m2, 1 quarto duplo com 37 m2 todos com vista sobre a Baía 
Piso 2 
7 quartos duplo com 25 m2 e 1 suite com 51 m2 com vista sobre a Baía,  2 quartos duplos com 21 
m2 vista terra 
Piso 3 
7 quartos duplo com 25 m2 e 1 suite com 51 m2 com vista sobre a Baía,  2 quartos duplos com 21 
m2 vista terra 
 

Lobby Piso 0 
100 m2 
Onde se situa a recepção e um bar 
 
SPA Piso 0 
Localizado no Piso 0, piscina de hidromassagem coberta, jacúzi e sauna 255 m2. Acesso a uma esplanada 
com serviço de bar. 
 
Ginásio e Massagem Piso 0 
Ocupando uma área de 125 m2.   
 
Balneários Piscina 
Área 60 m2 
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Restaurante Piso 0 
Restaurante com área de 130 m2, com ligação ao átrio do hotel e confrontando diretamente com a 
marginal.  
 
Sala Principal de refeições do Hotel Piso 1 
Situada no Piso 1, localizada na ala Oeste com a área de  195 m2, precedida de uma sala de estar e espaço 
para exposições com uma área de 110 m2.  
 
 
Cozinha Piso 1 
Contígua ao restaurante principal com a área de 82 m2 
 
Cantina Piso 1 
Localizada no piso 1 junto à cozinha com a área de 20 m2 
 
Lavandaria Piso 1 
Localizada no piso 1 com a área 38 m2 
 
Escritório Piso 1 
Área 6 m2 
Arrumos, acesso a elevador pratos, espaço para uso diverso (escritório secundário) 221 m2 
 
Piso 4 
 
Espaço coberto 154 m2 
Casas de banho 18 m2 
Terraço 225 m2 
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LISTA DE REQUISITOS E CLASSIFICAÇÃO DO HOTEL 
      Requisitos              Obrigatório (S/N/NA)         Verifica (S/N)         PONTOS 

INSTALAÇÕES 
Acessos 

 

1 S S 10 
2 S S 10 
3 NA - - 
4 S S 15 

 
Zonas comuns 

 

5 S S - 
6 S S - 
7 S S - 
8 S S 10 
9 NA N - 

10 S S 10 
11 N S 10 

 
Zonas de serviço 

 

12 S S 15 
13 S S - 
14 S S - 
15 S S - 

 
Unidades de alojamento (quartos ou apartamentos) 

16 S S - 
17 N S 10 
18 N S 13 
19 S S - 
20 N N - 
21 N S 5 
22 N S 15 

 
Área dos quartos 

 

23 S S - 
24 S S - 

24-A S S - 
25 N S 5 

 
Áreas dos apartamentos 

 

26 N/A N - 
27 N/A N - 
28 N/A N - 
29 N/A N - 

 
Estacionamento 

 

30 S S 10 
31 N S 5 
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31-A N S 5 
 

Requisitos Obrigatório (S/N/NA) Verifica (S/N) PONTOS 
32 N N - 
33 N N - 

 
EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO 
Equipamento do quarto 

 

34 NA - - 
35 NA - - 
36 S S 5 

36-A N S 2 
36-B N S 1 
36-C N S 2 

37 N S 5 
37-A N N - 

38 N N - 
39 N N - 
40 N N - 

40-A N N - 
41 N S 3 

41-A N S 3 
42 N S 5 
43 N S 1 

 
Equipamento das salas de estar e de refeições (quando existam na UA) 

44 S S - 
 

Equipamento de cozinha da Kitchenette    
45 S S - 
46 S S - 
47 N N - 

 
Equipamento/Acessório e sanitários    

48 NA - - 
49 S S 5 
50 N S 7 

50-A N S 1 
51 N N - 
52 N N - 
53 N S 7 
54 N N - 
55 N S 2 
56 N N - 
57 N N - 
58 NA - - 
59 S S 1 
60 N S 2 

 
Sistemas de vídeo e áudio 
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Requisitos Obrigatório (S/N/NA) Verifica (S/N) PONTOS 
61 S S 3 

61-A N S 2 
62 N N - 
63 N S 5 
64 N S 5 

64-A N N - 
64-B N S 2 

 
Telecomunicações 

 

65 S S - 
65-A NA - - 

66 S S 2 
67 S S 3 

67-A N S 4 
68 S S 6 

68-A N S 8 
69 S S 2 

 
Equipamentos suplementares 

 

70 NA - - 
71 S S 2 
72 N S 1 
73 N S 2 

73-A N N - 
74 N S 2 

 
SERVIÇO    
limpeza e arrumação das unidades de alojamento 

75 S S - 
76 S S - 
77 S S 5 
78 NA - - 
79 S S 5 
80 N N - 

80-A S S  

 
Alimentação e bebidas 

 

81 S S 7 
82 S S - 
83 N S 10 
84 S S 2 
85 NA - - 
86 S S 8 
87 N N - 

87-A N N - 
87-B N N - 
87-C N S 5 



  
    

 

15 
 

 

Requisitos Obrigatório (S/N/NA) Verifica (S/N) PONTOS 
87-D N S 6 
87-E N S 3 

 
Serviço de pequeno almoço 

 

88 NA - - 
89 S S 3 

89-A S S 5 
90 N S 4 

 
Serviço de receção e acolhimento    

91 S S - 
92 S S - 
93 N S 6 

93-A N N - 
94 S S - 
95 N N - 
96 N N - 
97 N N - 
98 N S 3 

98-A N S 5 
98-B N S 2 

99 S S 3 
99-A N N - 
99-B N N - 
99-C N N - 
100 N S 5 
101 S S 5 

101-A N N - 
101-B N S 7 

 
Serviço de lavandaria e engomadeira    

102 S S 5 
103 S S 5 

 
Outros serviços 

 

104 N S 6 
105 NA - - 
106 S S 2 
107 S S - 
108 S S 2 
109 S S 2 
110 N S 2 

110-A N N - 
111 N N - 
112 N N - 
113 N N - 
114 N N - 
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Requisitos Obrigatório (S/N/NA) Verifica (S/N) PONTOS 
114-A S S 2 

 
LAZER E NEGÓCIOS 
Equipamentos e instalações 

 

115 N S 15 
116 N N - 
117 N S 15 
118 N N - 

118-A N N - 
118-B N N - 
118-C N N - 
118-D N S 5 
118-E N S 2 

119 N S 10 
119-A N N - 

120 N N - 
121 N N - 

121-A N N - 
122 N N - 
123 N N - 
124 N S 12 
125 N N - 

125-A N N - 
125-B N N - 

126 N N - 
127 N N - 
128 N N - 

128-A N S 1 
128-B N N - 

 
Qualidade e sustentabilidade 

 

129 N N - 
129-A N N - 
129-B N S 3 
129-C N S 2 
129-D N S 2 
129-E N N - 
129-F N N - 
129-G N S 5 

130 N S 10 
130-A N S 20 

131 N N - 
132 N N - 
133 N N - 

133-A N S 6 
133-B N S 6 
133-C N S 6 
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Requisitos Obrigatório (S/N/NA) Verifica (S/N) PONTOS 
133-D N N - 
133-E N N - 
133-F N S 2 
133-G N S 2 
133-H N N - 

134 N S 30 
135 N N - 

 
 

Total de Pontos = 528 
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DIMENSIONAMENTO DE ESPAÇOS 
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CLIMA DA ILHA DE S. VICENTE 
Localizado no Oceano Atlântico a 455 km da costa Africana, entre os paralelos 14º e 17º Norte 
e entre os meridianos 22º e 25º W de Greenwich, o arquipélago de Cabo Verde insere-se na 
denominada faixa climática do Sahel de clima árido e semiárido que atravessa o continente 
africano até o Mar Vermelho e se prolonga pela Arábia, Síria até o Golfo Pérsico. Tratando-se 
de uma zona subtropical, entre a zona quente e húmida intertropical e a zona temperada, 
apresenta como principal característica a escassez da chuva que tende a ser bastante irregular 
o que proporciona os períodos de grandes secas cíclicas. Para além disso o efeito convectivo é 
condicionado também pela orografia, principalmente no período seco, quando os ventos 
alíseos, a soprar de nordeste, representam um facto de humidade acrescida nas áreas de 
altitude superior a 500 metros, dando origem a zonas húmidas, nas vertentes voltadas a Norte 
e Nordeste. Em S. Vicente, esse fenómeno acontece somente no Planalto do Monte Verde, 
entre os 500 e 750m de altitude.  Segundo alguns autores, como (Fonseca, 1962) registaram-se 
cerca de 23 crises cíclicas em Cabo Verde desde 1460. 
O período das chuvas ocupa 3 meses (agosto a outubro) tendendo a ser irregular ao longo dos 
anos. 
O clima que predomina em São Vicente é geralmente quente, com uma temperatura média 
anual em torno de 24 ° C, atingindo temperaturas ligeiramente superiores a 30 graus na época 
mais quente do ano, entre julho e setembro. No entanto, devido ao facto da ilha de S. Vicente 
estar sujeita a fortes ventos em quase todo o ano, faz com que a estação quente seja mais fácil 
de suportar do que em regiões menos expostas ao vento de outras ilhas do arquipélago. A 
precipitação é baixa comparada com a das outras ilhas de Cabo Verde. 
Nos meses de dezembro a março, os ventos alíseos tendem a transportar grande quantidade 
de areias oriundas do deserto Saara, originando o fenómeno do “Harmatão”, caraterístico dos 
países localizados na zona do Sahel. Apesar das areias vindas do Saara percorrerem o oceano 
Atlântico, acabam por chegar as ilhas de Cabo Verde com fraca humidade associada, elevando 
assim nesse período do ano a condição árida do arquipélago. 
O que se pode inferir das amplitudes térmicas é que retirando outros fatores que podem ter 
influência na temperatura exterior do ar, somente durante cerca de 5 meses é que existem 
necessidades de aquecimento e que durante 10 meses existem necessidades de arrefecimento 
(considerando um intervalo de  temperatura aceitável para as atividades humanas entre os 21 
e os 25 graus). 
Este relatório mostra as condições meteorológicas características de Mindelo com base em 
uma análise estatística de relatórios horários históricos e reconstruções de modelo de 1 de 
janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 2016. 
 
Temperatura e ponto de orvalho 
Há apenas uma estação meteorológica na nossa rede meteorológica, Aeroporto Internacional 
Cesária Évora, adequada para substituir os registros históricos de temperatura e ponto de 
orvalho de Mindelo. 
A 10 quilômetros de Mindelo, mais perto do que o nosso limite de 150 quilômetros, essa 
estação é considerada suficientemente próxima para ser nossa fonte principal de registros de 
temperatura e ponto de orvalho. 
Os registros da estação são corrigidos para a diferença de altitude entre a estação e Mindelo 
de acordo com o modelo Atmosfera Padrão Internacional  e pela mudança relativa presente 
na análise retrospetiva da era por satélite MERRA-2entre os dois locais. 
Note que os próprios registros da estação talvez usem os de outras estações próximas ou a 
análise retrospetiva MERRA-2. 
 

https://pt.weatherspark.com/y/149921/Clima-caracter%C3%ADstico-no-Aeroporto-Internacional-Ces%C3%A1ria-%C3%89vora-Cabo-Verde-durante-o-ano
https://pt.weatherspark.com/y/149921/Clima-caracter%C3%ADstico-no-Aeroporto-Internacional-Ces%C3%A1ria-%C3%89vora-Cabo-Verde-durante-o-ano
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS 
Preocupação com a energia que se gasta quando duma construção e com a poupança em 
termos energéticos quando há aproveitamento. Produção própria de eletricidade e enviar o 
excesso para a rede caso haja. Projetos regenerativos desenvolvem-se através de “Net-Zero”. 
Não utilizar mais recursos do que aqueles que produzir (por exemplo Net-Zero Energy). 
Podem-se desenvolver ainda pela neutralidade de carbono, não emitindo mais carbono que 
aquele que conseguem capturar ou conseguem equilibrar. Podem também desenvolver-se por 
atingir o equilíbrio entre consumo e a captação da água. Podem ainda produzir lixo zero, 
através da reciclagem, reutilização ou compostagem. 

O exterior quando é projetado para aumentar o fluxo de luz, sem considerar o encandeamento 
e o ganho de calor podem dar origem a espaços desconfortáveis e menos produtivos. Mesmo 
os acabamentos interiores e mobiliário podem transformar as estratégias de ventilação e luz 
natural. 

GESTÃO DA ÁGUA  
Prioritária captação da água da chuva, recolha de água proveniente de lavagens para posterior 
utilização em locais onde a água potável não for uma exigência (para utilização em rega, 
sistemas de descarga de resíduos, sistemas de aquecimento e arrefecimento) torneiras que 
dispersam a água de uma forma muito mais eficiente, descarga de sanitas controladas, outros 
equipamentos que promovam a poupança.  

É recomendável a utilização de vegetação local (autóctone) ou que se adapte, para que se 
possa reduzir ao mínimo o uso da água. 

ENERGIA E ATMOSFERA 
A economia de energia começa com uma redução no consumo. Pode-se obter redução no 
consumo mantendo os níveis de satisfação, capturando uma energia incidente como a luz do 
sol, vento, geotérmica. 

Estratégias passivas: luz do dia para reduzir as necessidades de iluminação artificial, massa 
térmica, ventilação natural, para reduzir as necessidades de aquecimento e refrigeração. 

Um bom projeto pode reduzir as emissões de carbono durante o uso do edifício. É importante 
considerar como influenciar a ocupação e o uso de edifícios e infraestrutura; estima-se que 
20% do impacto em termos de consumo de energia ocorra na fase de projeto e construção, 
enquanto 80% ocorre na fase de operação do edifício. Portanto, pensar em isolamento 
adequado, iluminação natural e sombreamento pode diminuir muito a necessidade de uso de 
energia posteriormente. 

MATERIAIS E RECURSOS 
Reduza reutilize e recicle. Usar menos (conservação de materiais), encontrar materiais com 
atributos ambientalmente preferíveis, usar materiais colhidos localmente e eliminar resíduos 
(redução de gestão de resíduos) são um excelente ponto de partida. 

MÉTODOS A UTILIZAR NA ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL 
Projeto Integrado é um método interdisciplinar que se aplica ao projeto, trabalhos de 

construção e operação do edifício, fazendo com que as decisões tomadas tenham sempre em 
consideração todas as especialidades envolvidas na adaptação do edifício como um todo. É um 
processo com muita colaboração entre todos os envolvidos, num objetivo comum que é a 
otimização de recursos dirigidos à sustentabilidade ambiental e ao próprio uso do edifício. 
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 Nunca esquecer a regra dos 3 R, reduzir reutilizar e reciclar que foi uma preocupação desde o 
início nesta adaptação. 

 Todo o processo é um processo iterativo, no qual se vão implementando soluções que 
posteriormente podem ser colocadas em causa por diversos fatores, apresentando-se então 
novas soluções sujeitas também a novas modificações, representando um processo iterativo 
de aperfeiçoamento. 

 Project goals (objetivos e resultados). O projeto deve ter objetivos quantificados por valores 
de resultados a atingir. 

Lugares com sustentabilidade, eficiência no consumo de água, Energia e Atmosfera, Materiais 
e Recursos, Qualidade do Ambiente Interior, Inovação. 
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FIGURAS 
FIGURA 1 
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FIGURA  2 
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FIGURA 3 
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DESENHOS 
 

01 - IMPLANTAÇÃO 

02 - ALÇADO SUL 

03 - ALÇADO NORTE 

04 - ALÇADO POENTE 

05 – ALÇADO NASCENTE 

06 – PLANTA DO PISO 0 

07 – PLANTA DO PISO 1 

08 – PLANTA DOS PISOS 2 E 3 

09 – PLANTA DO PISO 4 

10 – PLANTA DA COBERTURA 

11 – CORTE  A – A 

12 – CORTE  B – B 

13 – CORTE  D – D 
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