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O Edifício - A Inspiração pelo Mar

Os Oceanos, o Mar, o Homem e os seus Barcos

Um Mastro de Veleiro, uma Bússola, a Rosa dos
Ventos são alguns dos detalhes ligados ao Mar e
aos Oceanos representados no Mercedes-EQ
Lounge
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A Fachada e a sua Materialidade

• As madeiras utilizadas na fachada são provenientes
dos incêndio do Pinhal de Leiria, em 2017. O mais
importante Pinhal desta Região sempre se revestiu
de uma enorme importância para as famílias e
desenvolvimento desta terra. Quisemos assim
representar esta ligação em terra de madeireiros.

• As madeiras do deck são madeiras nórdicas
provenientes de florestas sustentáveis, com selo de
certificação
global FSC / PEFC.

• A utilização de madeiras no exterior do edifício e em
deck, teve como objetivo a integração harmoniosa,
quase orgânica, entre o edifício e sua envolvente
exterior: as dunas e o mar.
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A Fachada e a sua Materialidade

• Na zona de platibanda, da fachada, utilizámos como
elemento isolante e decorativo várias chapas de aço
recolhidas de vários navios e embarcações, que em
tempos navegaram em águas da Nazaré e que
recolhemos de destroços existentes no porto de
abrigo.

• Em combinação com as madeiras foi utilizado nas
zonas de acabamento, o Viroc. Painéis de compósito
resultantes da mistura de desperdícios de madeira e
cimento. Este material Ecológico não contém na sua
composição quaisquer componentes tóxicos (não
tem sílica, amianto ou formaldeído).
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Utilização de cortiça

• Cortiça, material tipicamente português é a opção
mais ecológica de revestimento.

• Dos desperdícios de cortiça são produzidos painéis
de aglomerado de cortiça expandida.

• É totalmente reciclável, provém de um processo
industrial 100% natural e sem aditivos, não tem
emissões de compostos nocivos para a qualidade
do ar, tem baixa energia incorporada e apresenta-
se com um sumidouro de CO2 (carbono negativo).
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Reciclar e reutilizar

• Reciclar e Reutilizar, conceitos sempre presentes
em todo o processo de seleção dos materiais
necessários à reabilitação deste edifício, a sua
relação arquitetónica e material é uma simbiose
com a envolvente - Porto de abrigo / Nazaré.

• A própria opção de reabilitação (e a não de
construção de raiz) foi uma opção pensada com o
intuito de reduzir o impacto ambiental e aproveitar
ao máximo os recursos já existentes.
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PORTAS, PORTADAS, JANELAS

• No processo de construção e no processo de
conceção arquitetónica do Lounge foram
reutilizadas várias portas, portadas, molduras de
janelas entre outros desperdícios provenientes de
restauro de residências antigas existentes na
região envolvente.

Reciclar e reutilizar
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SULIPAS:

• Com mais de oitenta anos de vida estiveram ao
serviço das linhas férreas da Linha Oeste durante
várias décadas. As sulipas foram utilizadas para
delimitar agora a zona de jardim exterior ao lounge.

PALETES DE MADEIRA:

• Houve um extremo cuidado na escolha das madeiras
utilizadas quer no interior quer na fachada. A nossa
opção recaiu pela utilização de réguas de madeira
de paletes provenientes de produção “International
Plant Protection Convention”. Provenientes de
plantações de Florestas Sustentáveis.

Reciclar e reutilizar
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ESCADAS:

• Originalmente provenientes de uma fábrica de
plásticos dos arredores da Nazaré, estas escadarias
faziam parte dos anexos da fábrica abandonada.
Foram restauradas e permitem hoje acesso ao piso
superior do Lounge.

CABOS e CORDAS:

• Foram recolhidos, em mar, mais de 200 kg de
cabos e cordas, desperdícios provenientes da
pesca artesanal e comercial.

• Foram depois limpos e usados na execução e
reabilitação de mobiliário vário, como poufs.
Sinalética exterior e outros elementos
decorativos do Lounge.

Reciclar e reutilizar
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ROLHAS:

Recolhidas nos restaurantes da Nazaré, foram
reutilizadas para a base dos suportes de apoio das
pranchas.

Reciclar e reutilizar



   

   

   
     

17

A Energia

• Instalação de painéis solares para aquecimento das
águas.

• Instalação de salamandra para aquecimento do
espaço interior.

• Aproveitamento das água pluviais/chuva e respetivo
armazenamento em depósito construído de forma
artesanal, para utilização no sistema de rega do jardim
e zona de lavagem em áreas técnicas.

• O edifício ficou ainda preparado para que, numa fase
posterior, seja possível a instalação de uma Estação
Biológica de Tratamento das Águas Cinzentas. Estas
são as águas produzidas pelo edifício que necessitam
de tratamento para uma futura reutilização.
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A Energia

• Instalação de painéis fotovoltaicos com
armazenamento em módulos de bateria de viaturas
Mercedes-Benz elétricas em fim de vida.

• Utilização de bateria Mercedes-Benz Classe B, (2
módulos de 5kw) e conversão de bateria
estacionária.

• Inclui sistema de monitorização materializado em
display de parede com informação vária:

• Kw produzidos (ao dia/acumulado)

Sistema inovador de armazenamento de energia que irá permitir que o edifício seja autossustentável. A
solução de armazenamento de energia recorre a baterias de iões de lítio da marca BATT construídas a
partir de módulos de veículos eléctricos Mercedes-Benz em fim de vida, promovendo desta forma uma
maior sustentabilidade ambiental e uma economia circular.
As baterias serão carregadas pela energia solar produzida o que permitirá uma autonomia de 100% da
rede elétrica de distribuição convencional, só recorrendo à mesma em caso de contingência. Esta
autonomia permitirá minimizar as emissões de gases com efeito de estufa.
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PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

PAINÉIS SOLARES

ARMAZENAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
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