
NOVA SEDE DO BANCO CENTRAL DE CABO VERDE
Aspectos singulares que tornam a obra única

Projeto Arquiteto Siza Vieira
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Relação Instituição Comunidade
Valorização do espaço público envolvente
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Espaço Verde Lateral
Valoriza o espaço envolvente

Espaço Verde Central
Valoriza a ligação do edifício ao  espaço 

envolvente.

Relação Instituição Comunidade
Valorização do espaço público envolvente

Rua Pedonal
Valoriza o percurso já utilizado pela 

comunidade.
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Inovação no uso dos materiais locais
Investigação e Novas Técnicas

Betão Branco Basalto Serrado
Tetos falsos contínuos

Acústicos
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Betão branco com inertes basálticos
Definição da Fórmula

O desafio sempre foi executar betão branco numa ilha apenas com inertes de cor escura.

Tal foi ultrapassado com o apoio e esforço de diversas entidades e empresas das quais 

destacamos a ITECONS (Universidade de Coimbra) onde foi definida a fórmula e efetuamos 

os primeiros ensaios e a SECIL (cimentos de Portugal) que desde o primeiro dia deu todo o 

apoio técnico com os maiores especialistas da área. 

Por fim o apoio local foi dado pela CIMPOR com a produção em central única para este fim e 

acompanhado pelo LEC (Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde)

A fórmula final é única e criada especificamente para este projecto tendo em conta a

matéria prima local, a cor pretendida pelo arquitecto e as especificidades do projecto de

estrutura.
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Segurança
Para os trabalhos em altura foi

desenvolvido um sistema de cofragem

trepante que integrava já todos os

sistemas de segurança.

Cofragem à Medida
Toda a cofragem foi preparada e

fabricada localmente à medida para

permitir a estereotomia definida, incluindo

elementos curvos.

Trabalho executado pela empresa

especialista Internacional - Cofrasilvas

Armadura
Totalmente pintada com passivador, 

arame de atar zincado e calços brancos

Betão branco com inertes basálticos
Execução
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Revestimento em Pedra
O Revestimento em pedra alinha  na sua 

totalidade com a estereotomia do betão.

Laje de Betão à Vista
Estereotomia da laje de betão à vista 

enquadra os pilares e as demais 

volumetrias.

Alinhamento com os vãos
Estereotomia pensada e desenhada de 

forma a alinhar com os vãos

Betão branco com inertes basálticos
Estereotomia
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Peças Curvas
Pedras curvas para o revestimento de 

paredes curvas.

Transições
Peças únicas e contínuas nas transições.

Remates
Desenho excepcional de remate nos 

cantos.

Basalto na Fachada - Do desenho à Obra
Estereotomia
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Basalto na Fachada - Do desenho à Obra
Desafios na execução

As soleiras e peitoris são peças únicas sem colagens o que 

exige o corte das mesmas em elementos de basalto 

maiores e com uma tecnologia que ainda não existe em 

Cabo Verde, o corte com máquinas CNC. 9



Lajetas
Lajetas de 30x60, desenhadas com uma 

geometria intencional.

Calçada
Calçada de 5x5 cm em vez do habitual 

10x10 cm.

Caldeira das Árvores
Desenho definido no projecto, utilizando 

peças únicas e maiores do que o habitual.

Basalto no espaço público
Lancis | Calçada | Lajetas
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Vãos exteriores desenhados à Medida

Serralharias Caixilharias Exteriores Fachada Curva em Vidro

O vão da entrada principal é em

madeira/alumínio e vidro com

desenvolvimento curvo fabricado à

medida em Espanha.

A caixilharia exterior com vidro é

fabricada segundo processo único

nos projectos do Arquitecto Siza Vieira

sendo em madeira pelo interior e

alumínio pelo exterior.

Todos o vãos metálicos são em aço

inox com acabamento a jato de areia.
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Vãos exteriores com proteção balística

Ensaios Balísticos Ensaios Balísticos Ensaios Balísticos

Foram feitos ensaios para munição de

uso militar Magnum e NATO

Os ensaios balísticos foram

executados na Policia Judiciária de

Portugal sobre supervisão do

INEGI/Universidade do Porto

De modo a verificar o cumprimento

dso requisitos balísticos da caixilharia

desenhada pelo arquiteto Siza Vieira

foram feitos vários ensaios baísticos.
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Serralharias

Clarabóia CentralElementos em Barra Aço Inox
Barra Aço Inox com espessura de 8mm

Portada das Varandas
Com Sistema Automático de abertura e 

fecho.

Totalmente em aço inox e duplo vidro de 

segurança.
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Serralharias

Forra em Portas InterioresPortas Balísticas em Inox
Várias portas são à prova de bala com 

recurso a sistemas de construção 

complexos de modo a cumprir níveis 

balísticos elevados.

Portas Corta Fogo em Inox
Forra Envolvente Portas Interiores Chapa 

Aço Inox 8mm
As portas corta fogo são totalmente em 

inox escovado.
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Caixilharias 

Diversos vãos têm vidro específico à prova de bala 

certificado para os mais elevados níveis balisticos.

Clarabóias  Caixilhos Verticais nas Coberturas  Inferiores de 

modo a permitir a total entrada de luz natural.
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Fachada Curva em Vidro

Localizada na Entrada Principal da Nova Sede do Banco de Cabo Verde, a 

caixilharia integra, em forma geométrica curva, caixilharia e vidro (este último, 

anti-vandalismo, cujo fabrico teve origem em fábrica especializada, 

Barcelona) sendo que, pela sua dimensão e formato exigiu meios únicos e 

complexos para o seu transporte internacional.
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Introdução Soluções 
Construtivas Singulares

Revestimento em Zinco
Pavimento 

autonivelante Epoxi

Carpintarias
Balcão principal em Mármore 

e Madeira

Brise Solei
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Revestimento em zinco nas coberturas

Execução ímpar em Cabo Verde e com recurso a mão de 

obra especializada
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Pavimento Contínuo Autonivelante Epoxi 
Tetos Falsos Contínuos Acústicos

Solução construtiva pensada para criar pavimentos e tetos 
sem juntas, com execução de qualidade superior e recurso 
a mão de obra nacional/apoio técnico empresa 
especializada.
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ArmáriosLambrinsPortas de Correr

Solução construtiva adaptada  em fase de obra, com execução de qualidade superior e em tempo de espaço muito 

reduzido; traduziu uma parceria – fabrico e montagem – com empresa especializada e de capacidade técnica relevante

Carpintaria
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Balcão Principal Revestido em Mármore e Madeira

Elemento construtivo revisto em fase de obra, cujo resultado final é uma peça 

única e exemplar; a invulgaridade da forma geométrica – curva em 2 planos – 

exigiu o fabrico especial por empresa especializada, bem como a escolha 

criteriosa das peças a transformar
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Brise Solei
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Electricidade
Gestão Técnica 
Centralizada

AVAC

Hidráulica

Segurança

O edifício em causa, tratando-se da Sede de

um Banco, neste caso do Banco Central de

Cabo Verde, tem sistemas previstos com

especificidades técnicas muito elevadas e

de grande segurança

Edifício Inteligente
Instalações

Data Center
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Sinóptico Iluminação

Para o comando da iluminação serão
criados vários horários globais sendo
possível ao operador do sistema
seleccionar qual ou quais o(s) horário(s)
que quer associar a cada uma das zonas
do edifício.
Para os circuitos que sirvam zonas sob
influência de luz natural, pode ser
associado um setpoint de luminosidade
exterior

Sala Técnica

A distribuição de Energia Eléctrica é

efectuada através de quadros eléctricos

distribuídos pelas Salas Técnicas de cada

um dos Pisos.

PT e Gerador

O edifício possui um Posto de

Seccionamento localizado na Portaria e

Posto de Transformação com 2

transformadores de 800kVA, assim como 2

geradores de 800kVA para assegurar o

mesmo, em caso de falha de energia.

Electricidade
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Gestão Técnica Centralizada

O Sistema de Gestão Técnica Centralizada (GTC) assume-se como essencial na
gestão e manutenção do edifício, uma vez que permite monitorizar, controlar,
comandar e gerir, de forma integrada e optimizada, as várias instalações
existentes, tais como as de climatização, , monitorização de energia, iluminação,
segurança, sistemas de produção de energia elétrica, entre outros.

Além da monitorização dos consumos energéticos e qualidade de energia, o
GTC poderá permitir aceder através de outros tipos de equipamentos,
aparelhagem, contactos e sensores, a parâmetros como a qualidade do ar
interior, temperaturas de diversos espaços, pressões, caudais, e parâmetros que
traduzem a funcionalidade correta ou avaria de dispositivos, equipamentos e
sistemas.
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Nota: O edifício tem um total de 26
computadores para controle de todas as
instalações físicas executadas nas várias
especialidades



Segurança

Pretendeu-se que este edifício fosse equipado com instalações de segurança adequadas a um edifício destinado
a ser sede de um Banco Central, tendo em conta o grau de sofisticação e grau de risco as especificidades próprias
de Cabo Verde.
Para o efeito, este capítulo integra os sistemas de Detecção Automática de Incêndio, Detecção Automática de
Intrusão, Detecção de Gás na Cozinha e Estacionamento, Controlo de Acessos e CCTV, entre outros.
Cada um destes sub-sistemas de segurança, serão integrados numa plataforma central, designada por Sistema
de Gestão Centralizada de Segurança, onde o operador visualizará o estado geral da instalação, efetuará as
parametrizações dos vários sub-sistemas e a gestão dos alarmes, de forma a que acção consequente seja a mais
adequada a cada uma das necessidades.
Foi prevista uma Sala Técnica, designada por Pólo Técnico de Segurança, onde estão instalados os equipamentos
centrais de segurança. O acesso à mesma, é restrito a pessoal devidamente credenciado para o efeito.
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Hidráulica

O edifício é constituído por um Reservatório de Abastecimento de Água Potável
e dois Reservatórios de Incêndio e Abastecimento de Água Imprópria para
Consumo.
Está previsto o aproveitamento das água pluviais, através de um sistema de
drenagem com funcionamento por depressão, que encaminhará as águas
precipitadas na cobertura através duma rede suspensa no tecto do piso –1 para
a cisterna pousada neste piso.
A central técnica da rede hidráulica, é localizada no Piso -1, onde estão
instaladas as Centrais de Águas, Rega e Incêndio, assim como o Sistemas de
Tratamento de Água.
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As centrais técnicas de tratamento de ar
deste piso localizam-se nas coberturas
dos respetivos corpos que o compõem.

Em situação de emergência (incêndio e excesso de

monóxido de carbono), prevê-se a desenfumagem

da zona de estacionamento e das eclusas e o

controlo de fumos das vias de comunicação verticais

enclausuradas (escadas).

AVAC
Genericamente, cada sistema é constituído por uma unidade exterior, UE, associada ou interligada a
diversas unidades interiores locais de climatização por sistema de expansão directa do tipo VRV,
bem como, a unidades de tratamento de ar e/ou de ar novo, UTAs e UTANs.
Todos os espaços com ocupação são também providos de ventilação mecânica de extração de ar
viciado e de insuflação de ar novo de acordo com os requisitos de cada local.
Cada sistema energético está preparado com interfaces para ligação à gestão técnica centralizada
do edifício (GTC).
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Data Center

Dadas as características tecnológicas específicas, o Banco de Cabo Verde
decidiu que o Data Center deveria ser objecto de uma empreitada separada da
empreitada geral do edifício.
O Data Center é considerado uma área crítica, tanto na garantia de
continuidade e fiabilidade de serviço das instalações, bem como na segurança
física do mesmo, nomeadamente na Sala dos Servidores que se previu uma
solução baseada no conceito “Infrastruxure da APC”.
No final da instalação, o Data Center será certificado pela APC.
No interior da área do Data Center estão previstas instalações eléctricas que
garantem o máximo de fiabilidade e continuidade do serviço, uma vez que
todos os sistemas possuem redundância, quer de alimentação eléctrica,
telecomunicações e climatização.

29



Administração anterior e atual do Banco Central de Cabo Verde

Comissão de Acompanhamento da Nova Sede

Equipa projetista e de fiscalização

Empresas subempreitadas e Instaladoras

Agradecimentos

30


